THAI LAW

กฎหมายไทย

เล่ม ๔๓
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การกระทําความผิดเกี0ยวกับคอมพิวเตอร์
และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
Office of the Council of State
ปรับปรุ งข้อมู ลถึงวันที ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑

สารบัญ กฎหมาย
หน้ า
(ต่อจากเล่ม ๔๒)
พระราชบัญญัตอิ งค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒..........................................
พระราชกฤษฎีกาจัดตัง% โรงเรียนมหิดลวิทยานุ สรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ ........
พระราชกฤษฎีกาจัด ตัง% สํานักงานพัฒ นาเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมสิ ารสนเทศ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ .............................
พ ระราช ก ฤ ษ ฎี ก าจั ด ตั %ง สถาบั น วิ จ ั ย และพั ฒ น าพื% น ที6 สู ง
(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๘ ....................................................
พระราชกฤษฎี ก าจัด ตัง% สถาบัน เทคโนโลยีนิ ว เคลีย ร์แ ห่ ง ชาติ
(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๙ ....................................................
พระราชกฤษฎีก าจัด ตัง% องค์การบริห ารจัดการก๊าซเรือนกระจก
(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๐ ....................................................
พระราชกฤษฎีกาจัดตัง% สถาบัน วิจ ยั แสงซิน โครตรอน (องค์ก าร
มหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๑ ..................................................................
พระราชกฤษฎี ก าจัด ตัง% สถาบัน สารสนเทศทรัพ ยากรนํ% า และ
การเกษตร (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๑...................................
พระราชกฤษฎี ก าจั ด ตั %ง สถาบั น วิ จ ั ย ดาราศาสตร์ แ ห่ ง ชาติ
(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๑ ....................................................
พระราชกฤษฎี ก าจัด ตั ง% สถาบั น เทคโนโลยี ป้ องกั น ประเทศ
(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๑ ....................................................
พระราชกฤษฎีก าจัด ตัง% สํานักงานนวัตกรรมแห่ งชาติ (องค์ก าร
มหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๒ .................................................................
พระราชกฤษฎีกาจัดตัง% สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ
มหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ .................................................................
พระราชกฤษฎีกาจัดตัง% สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ ....................................................
พระราชกฤษฎีกาจัดตัง% ศูนย์ความเป็ น เลิศด้า นชีว วิท ยาศาสตร์
(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ ....................................................
พระราชกฤษฎีกาจัดตัง% สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
พ.ศ. ๒๕๕๕ .....................................................................................
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หน้ า
พระราชบัญญัตคิ ุม้ ครองการดําเนินงานของทบวงการพลังงานปรมาณู
ระหว่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๐๕ .......................................
พระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองการดํ า เนิ น งานของสถาบั น เทคโนโลยี6
แห่งเอเชีย พ.ศ. ๒๕๑๐.......................................................................
พระราชบัญ ญั ติคุ้ม ครองการดํ า เนิ น งานขององค์ก ารโทรคมนาคม
แห่งเอเชียและแปซิฟิก พ.ศ. ๒๕๒๒ ...................................................
พระราชบัญ ญั ติคุ้ม ครองการดํ า เนิ น งานขององค์ก ารโทรคมนาคม
ทางดาวเทียมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๒๔
พระราชบัญญัตคิ ุม้ ครองการดําเนินงานขององค์การดาวเทียมเคลื6อนที6
ระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๐ ..............................................................
พระราชบัญญัติคุม้ ครองการดําเนินงานขององค์การความร่วมมือด้าน
อวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก พ.ศ. ๒๕๕๐ ...............................................
พระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองการดํ า เนิ น งานของทบวงการพลัง งาน
หมุนเวียนระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ ..............................................
การกระทํา ความผิด เกียวกับคอมพิว เตอร์แ ละธุร กรรม
ทางอิ เล็ก ทรอนิ กส์
คําอธิบาย...........................................................................................
พระราชบัญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยการกระทํ า ความผิด เกี6ย วกับ คอมพิ ว เตอร์
พ.ศ. ๒๕๕๐ .......................................................................................
กฎกระทรวง กําหนดแบบหนังสือแสดงการยึดหรืออายัดระบบ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ...........................................................
ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื6อ สาร เรื6อ ง
หลั ก เกณฑ์ เ กี6 ย วกั บ คุ ณ สมบั ติ ข องพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที6 ต าม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี6ยวกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ. ๒๕๕๐ ................................................................................
ประกาศกระทรวงดิจิท ัล เพื6อ เศรษฐกิจ และสังคม เรื6อ ง ขัน% ตอน
การแจ้งเตือน การระงับการทําให้แพร่หลายของข้อมูลคอมพิวเตอร์
และการนํ า ข้ อ มู ล คอมพิ ว เตอร์ อ อกจากระบบคอมพิ ว เตอร์
พ.ศ. ๒๕๖๐ ................................................................................
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หน้ า
ประกาศกระทรวงดิจิท ัลเพื6อ เศรษฐกิจ และสังคม เรื6อง ลักษณะ
และวิธีก ารส่ง และลัก ษณะและปริม าณของข้อ มูล ความถี6แ ละ
วิธกี ารส่งซึ6งไม่เป็ นการก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญแก่ผู้รบั
พ.ศ. ๒๕๖๐ ................................................................................
ประกาศกระทรวงดิจทิ ลั เพื6อเศรษฐกิจและสังคม เรื6อง หลักเกณฑ์
ระยะเวลา และวิธกี ารปฏิบตั สิ าํ หรับการระงับการทําให้แพร่หลาย
หรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ของพนักงานเจ้าหน้าทีห6 รือผูใ้ ห้บริการ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ................................................................................
ระเบีย บ ว่ า ด้ว ยการจับ ควบคุ ม ค้น การทํ า สํา นวนสอบสวน
และดําเนินคดีกบั ผู้กระทําความผิด ตามพระราชบัญ ญัติว่าด้วย
การกระทําความผิดเกีย6 วกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ .................
พระราชบัญญัตวิ ่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ ...........
พระราชกฤษฎีกากําหนดประเภทธุรกรรมในทางแพ่งและพาณิชย์
ที6 ย กเว้ น มิ ใ ห้ นํ า กฎหมายว่ า ด้ ว ยธุ ร กรรมทางอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์
มาใช้บงั คับ พ.ศ. ๒๕๔๙ .............................................................
พระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารในการทําธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๔๙ ........................................
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๑ .................................................
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยวิธีการแบบปลอดภัยในการทําธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๓ .................................................
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยวิธกี ารควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. ๒๕๕๙ ......
ประกาศธนาคารแห่ ง ประเทศไทย ที6 สรข. ๑/๒๕๕๒ เรื6อ ง
การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ตามบัญชี ก ทีไ6 ม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบ
ก่อนให้บริการ ....................................................................
ประกาศธนาคารแห่ ง ประเทศไทย ที6 สรข. ๓/๒๕๕๒ เรื6อ ง
นโยบายและมาตรการการรักษาความมันคงปลอดภั
6
ยทางระบบ
สารสนเทศ ในการประกอบธุรกิจของผูใ้ ห้บริการการชําระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ....................................................................
(ค)
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หน้ า
ประกาศคณะกรรมการธุ รกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์ เรื6อง แนวทาง
การจั ด ทํ า แนวนโยบาย (Certificate Policy) และแนวปฏิ บ ั ติ
(Certification Practice Statement) ของผูใ้ ห้บริการออกใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส์ (Certification Authority) พ.ศ. ๒๕๕๒ ..................
ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื6อง แนวนโยบาย
และแนวปฏิบตั ิในการรักษาความมันคงปลอดภั
6
ยด้านสารสนเทศ
ของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๓...............................................
ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื6อง หลักเกณฑ์
และวิธกี ารในการจัดทําหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูป
ของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๓..........................................
ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื6อง แนวนโยบาย
และแนวปฏิบ ัติในการคุ้ม ครองข้อมู ลส่ว นบุ ค คลของหน่ วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๓ ....................................................................
ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื6อง ประเภท
ของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และหลักเกณฑ์การประเมินระดับ
ผลกระทบของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธกี ารแบบปลอดภัย
พ.ศ. ๒๕๕๕ .....................................................................................
ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื6อง มาตรฐาน
การรักษาความมัน6 คงปลอดภัยของระบบสารสนเทศตามวิธีการ
แบบปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๕..............................................................
ประกาศคณ ะกรรมการธุ ร กรรมทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เรื6 อ ง
หลัก เกณฑ์ วิธีก าร และเงื6อ นไขในการประกอบธุ ร กิจ บริก าร
การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๙................................
ประกาศคณ ะกรรมการธุ ร กรรมทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เรื6 อ ง
หลัก เกณฑ์ วิธีก าร และเงื6อ นไขในการประกอบธุ ร กิจ บริก าร
การชํ า ระเงิน ทางอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ข องสถาบัน การเงิน เฉพาะกิจ
พ.ศ. ๒๕๕๙ ................................................................................
ประกาศธนาคารแห่ ง ประเทศไทย ที6 สนช. ๑/๒๕๕๙ เรื6อ ง
มาตรฐานซิปการ์ดกลางสําหรับบัตรเดบิตที6ออกและมีการใช้จ่าย
ภายในประเทศ ............................................................................
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ประกาศธนาคารแห่ ง ประเทศไทย ที6 สนส. ๓/๒๕๕๙ เรื6อ ง
หลัก เกณฑ์ วิธีก าร และเงื6อ นไขว่ า ด้ว ยการควบคุ ม ดู แ ลธุ ร กิจ
บริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ .........................................
ประกาศธนาคารแห่ ง ประเทศไทย ที6 สนส. ๔/๒๕๕๙ เรื6อ ง
หลัก เกณฑ์ก ารกํากับ ดูแ ลตัวแทนของผู้ให้บ ริก ารการชําระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ .......................................................................
ประกาศธนาคารแห่ ง ประเทศไทย ที6 สนส. ๑๐/๒๕๕๙ เรื6อ ง
การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ตามบัญชี ก ทีไ6 ม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบ
ก่อนให้บริการของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ..................................
ประกาศธนาคารแห่ ง ประเทศไทย ที6 สนส. ๑๑/๒๕๕๙ เรื6อ ง
หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื6อนไขว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการ
การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ........
ประกาศธนาคารแห่ ง ประเทศไทย ที6 สนส. ๑๒/๒๕๕๙ เรื6อ ง
หลัก เกณฑ์ก ารกํากับ ดูแ ลตัวแทนของผู้ให้บ ริก ารการชําระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ...........................
ประกาศธนาคารแห่ ง ประเทศไทย ที6 สนส. ๑๓/๒๕๕๙ เรื6อ ง
นโยบายและมาตรการการรักษาความมันคงปลอดภั
6
ยทางระบบ
สารสนเทศในการประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ .......................................................
ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื6อง หลักเกณฑ์
การพิจารณาลงโทษปรับทางปกครองสําหรับผูป้ ระกอบธุรกิจให้บริการ
การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ..............
ประกาศธนาคารแห่ ง ประเทศไทย ที6 สนช. ๒/๒๕๕๙ เรื6อ ง
มาตรฐานซิปการ์ดกลางสําหรับบัตรเดบิตที6ออกและมีการใช้จ่าย
ภายในประเทศของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ..........................................................
พระราชบัญญัตกิ ารพัฒนาดิจทิ ลั เพื6อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐......
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พระราชบัญญัติ
องค์การมหาชน
พ.ศ. ๒๕๔๒

ภูมพิ ลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที6 ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๒
เป็ นปี ท6ี ๕๔ ในรัชกาลปั จจุบนั
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพ ลอดุ ล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยทีเ6 ป็ นการสมควรให้มกี ฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน
จึง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้า ฯ ให้ต ราพระราชบัญ ญั ติข%ึน ไว้โ ดยคํ า แนะนํ า
และยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี%
มาตรา ๑ พระราชบั ญ ญั ติ น%ี เ รีย กว่ า “พระราชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก ารมหาชน
พ.ศ. ๒๕๔๒”
มาตรา ๒ ๑ พระราชบัญ ญั ติ น%ี ให้ ใ ช้ บ ัง คับ ตัง% แต่ ว ัน ถัด จากวัน ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตนิ %ี
“องค์การมหาชน” หมายความว่า องค์การมหาชนทีจ6 ดั ตัง% ขึน% โดยพระราชกฤษฎีกา
ทีอ6 อกตามความในพระราชบัญญัตนิ %ี
“เจ้าหน้าทีข6 องรัฐ” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที6 หรือผูป้ ฏิบตั งิ าน
อื6น ในกระทรวง ทบวง กรม ราชการส่ ว นภู มิภ าค ราชการส่ ว นท้อ งถิ6น รัฐ วิส าหกิจ
หรือหน่วยงานอื6นของรัฐ
“คณะกรรมการ”๒ หมายความว่า คณะกรรมการของแต่ละองค์การมหาชน

๑

ราชกิจจานุ เบกษา เล่ม ๑๑๖/ตอนที6 ๙ ก/หน้า ๕/๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒
๒ มาตรา ๓ นิยามคําว่า “คณะกรรมการ” แก้ไขเพิม
6 เติมโดยพระราชบัญญัตอิ งค์การมหาชน
(ฉบับที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

๑
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“ผู้อํานวยการ” หมายความว่ า ผู้อํา นวยการ หรือ ผู้บ ริห ารสูงสุด ซึ6งเรีย กชื6อ
อย่างอื6นขององค์การมหาชน
มาตรา ๔ ให้นายกรัฐมนตรีรกั ษาการตามพระราชบัญญัตนิ %ี
หมวด ๑
การจัดตัง% และวัตถุประสงค์ขององค์การมหาชน
มาตรา ๕ เมื6อ รัฐ บาลมีแ ผนงานหรือ นโยบายด้า นใดด้า นหนึ6 ง โดยเฉพาะ
เพื6อจัดทําบริการสาธารณะ และมีความเหมาะสมที6จะจัดตัง% หน่ วยงานบริหารขึ%นใหม่
แตกต่างไปจากส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ โดยมีความมุ่งหมายให้มกี ารใช้ประโยชน์
ทรัพยากรและบุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จะจัดตัง% เป็ นองค์การมหาชน โดยตราเป็ น
พระราชกฤษฎีกาตามพระราชบัญญัตนิ %ีกไ็ ด้
กิจการอันเป็ นบริการสาธารณะทีจ6 ะจัดตัง% องค์การมหาชนตามวรรคหนึ6ง ได้แก่
การรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา การศึกษาอบรมและพัฒนาเจ้าหน้าที6
ของรัฐ การทะนุ บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การพัฒนาและส่งเสริมการกีฬา การส่งเสริม
และสนับสนุนการศึกษาและการวิจยั การถ่ายทอดและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอนุ รกั ษ์สงิ6 แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ การบริการทางการแพทย์ และสาธารณสุข
การสังคมสงเคราะห์ การอํานวยบริการแก่ประชาชน หรือการดําเนินการอันเป็ นสาธารณ
ประโยชน์อ6นื ใด ทัง% นี% โดยต้องไม่เป็ นกิจการทีม6 วี ตั ถุประสงค์เพื6อแสวงหากําไรเป็ นหลัก
การพิจารณากิจ การตามวรรคสองให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท6ีคณะรัฐมนตรี
กําหนดโดยข้อเสนอแนะของ กพม.๓
มาตรา ๕/๑๔ ให้มคี ณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชนคณะหนึ6ง
เรียกโดยย่อว่า “กพม.” ประกอบด้วย
(๑) ประธานกรรมการพัฒนาระบบราชการเป็ นประธานกรรมการ
(๒) กรรมการโดยตําแหน่ง จํานวนสีค6 น ได้แก่ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
และผูอ้ าํ นวยการสํานักงบประมาณ
๓ มาตรา
๔ มาตรา

๕ วรรคสาม เพิม6 โดยพระราชบัญญัตอิ งค์การมหาชน (ฉบับที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
๕/๑ เพิม6 โดยพระราชบัญญัตอิ งค์การมหาชน (ฉบับที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
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(๓) กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ ซึง6 คณะรัฐมนตรีแต่งตัง% จํานวนไม่เกินเจ็ดคน โดยใน
จํานวนนี% ต้อ งเป็ น ผู้มีค วามเชี6ย วชาญและประสบการณ์ เป็ น ที6ป ระจัก ษ์ ในการบริห าร
องค์การมหาชนอย่างน้อยสองคน
ให้เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเป็ นกรรมการและเลขานุการ
ให้สาํ นักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเป็ นผู้รบั ผิดชอบในงานธุรการ
และงานวิชาการของ กพม.
มาตรา ๕/๒๕ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒติ ้องมีคุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้าม
ดังต่อไปนี%
(๑) มีสญ
ั ชาติไทย
(๒) ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๓) ไม่เคยได้รบั โทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที6สุดให้จําคุก เว้นแต่ เป็ นโทษ
สําหรับความผิดทีไ6 ด้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๔) ไม่ เป็ น ผู้ดํา รงตํ า แหน่ งทางการเมือ ง สมาชิก สภาท้อ งถิ6น หรือผู้บ ริห าร
ท้องถิน6 กรรมการหรือผูด้ าํ รงตําแหน่ งซึง6 รับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ทีป6 รึกษา
พรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าทีพ6 รรคการเมือง
(๕) ไม่ เคยถู ก ไล่ อ อก ปลดออก หรือ ให้อ อกจากราชการ หน่ ว ยงานของรัฐ
หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตต่ อหน้ าที6 หรือถือว่ากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในวงราชการ
มาตรา ๕/๓ ๖ กรรมการผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิจ ะดํารงตํ า แหน่ ง กรรมการ ที6ป รึก ษา
หรือตําแหน่งอื6นใดขององค์การมหาชนในเวลาเดียวกันไม่ได้
ในกรณี ท6ีมีก ารแต่ ง ตัง% กรรมการ ที6ป รึก ษา หรือ ผู้ดํ า รงตํ า แหน่ งอื6น ใดของ
องค์การมหาชนให้เป็ น กรรมการผู้ทรงคุณ วุฒิ ให้กรรมการผู้นัน% ลาออกจากตําแหน่ ง
กรรมการ ทีป6 รึกษา หรือตําแหน่ งอื6นใดขององค์การมหาชนภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ที6
ได้รบั แต่งตัง% แต่ถ้าผู้นัน% มิได้ลาออก ให้ถอื ว่าผูน้ ัน% ไม่เคยได้รบั แต่งตัง% ให้เป็ นกรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒมิ าตัง% แต่ตน้

๕ มาตรา
๖ มาตรา

๕/๒ เพิม6 โดยพระราชบัญญัตอิ งค์การมหาชน (ฉบับที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
๕/๓ เพิม6 โดยพระราชบัญญัตอิ งค์การมหาชน (ฉบับที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
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มาตรา ๕/๔๗ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒมิ วี าระการดํารงตําแหน่งคราวละสีป6 ี
ในกรณีที6กรรมการผู้ท รงคุณ วุฒพิ ้นจากตําแหน่ งก่อนวาระและมีก ารแต่งตัง%
กรรมการแทนหรือในกรณีทค6ี ณะรัฐมนตรีแต่งตัง% กรรมการเพิม6 ขึน% ในระหว่างทีก6 รรมการ
ซึ6งแต่งตัง% ไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตําแหน่ ง ให้ผู้ได้รบั แต่ งตัง% เป็ นกรรมการแทนหรือเป็ น
กรรมการเพิม6 ขึน% อยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระทีเ6 หลืออยู่ของกรรมการซึง6 ได้แต่งตัง% ไว้แล้ว
เมื6อ ครบกํ าหนดตามวาระในวรรคหนึ6 ง หากยัง มิไ ด้มีก ารแต่ งตัง% กรรมการ
ผู้ทรงคุณ วุฒิข%นึ ใหม่ ให้กรรมการผู้ท รงคุณ วุฒิซ6ึงพ้นจากตําแหน่ งตามวาระนัน% อยู่ใน
ตําแหน่งเพื6อดําเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการผูท้ รงคุณวุฒซิ ง6ึ ได้รบั แต่งตัง% ใหม่เข้ารับหน้าที6
กรรมการผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิซ6ึงพ้น จากตํ าแหน่ งตามวาระอาจได้รบั แต่ งตัง% อีก ได้
แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
มาตรา ๕/๕๘ นอกจากการพ้นจากตําแหน่ งตามวาระ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒ ิ
พ้นจากตําแหน่งเมื6อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๕/๒
(๔) กระทําการอันต้องห้ามตามมาตรา ๕/๓ วรรคหนึ6ง
(๕) คณะรัฐมนตรีให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที6 มีความประพฤติเสื6อมเสีย
หรือหย่อนความสามารถ
มาตรา ๕/๖ ๙ ในกรณี ท6ีก รรมการผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิ พ้ น จากตํ า แหน่ ง ก่ อ นวาระ
ให้แ ต่ งตัง% กรรมการผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ทนภายในสามสิบ วัน เว้น แต่ ว าระของกรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒเิ หลือไม่ถงึ หนึ6งร้อยแปดสิบวันจะไม่แต่งตัง% กรรมการผูท้ รงคุณวุฒแิ ทนก็ได้
ในกรณี ที6 ก รรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ พ้ น จากตํ า แหน่ งก่ อ นวาระ ให้ กพม.
ประกอบด้วยกรรมการทัง% หมดทีม6 อี ยู่
มาตรา ๕/๗ ๑๐ ให้นํ าบทบัญ ญัติว่าด้วยคณะกรรมการที6มีอํานาจดําเนิ นการ
พิจารณาทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองมาใช้บงั คับแก่
การประชุมของ กพม. โดยอนุโลม
๗ มาตรา

๕/๔ เพิม6 โดยพระราชบัญญัตอิ งค์การมหาชน (ฉบับที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
๕/๕ เพิม6 โดยพระราชบัญญัตอิ งค์การมหาชน (ฉบับที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
๙ มาตรา ๕/๖ เพิม
6 โดยพระราชบัญญัตอิ งค์การมหาชน (ฉบับที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
๑๐ มาตรา ๕/๗ เพิม
6 โดยพระราชบัญญัตอิ งค์การมหาชน (ฉบับที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
๘ มาตรา

๔

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มาตรา ๕/๘๑๑ กพม. มีอาํ นาจหน้าที6 ดังต่อไปนี%
(๑) เสนอแนะต่ อ คณะรัฐ มนตรีเพื6อ ให้ค วามเห็น ชอบในการจัด ตัง% การรวม
หรือการยุบเลิกองค์การมหาชน
(๒) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื6อกําหนดนโยบาย แนวทาง และหลักเกณฑ์
กลางที6เกี6ยวกับการจัดตัง% การรวม การยุบเลิก การบริหารและพัฒนา และการประเมินผล
ขององค์การมหาชน
(๓) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื6อกําหนดหลักเกณฑ์กลางเกีย6 วกับการสรรหา
ประธานกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการ และผูอ้ าํ นวยการ
(๔) เสนอแนะหลัก เกณฑ์เกี6ย วกับ การกู้ยืม เงิน การถือ หุ้น หรือ การเข้า เป็ น
หุน้ ส่วน การเข้าร่วมทุนในกิจการของนิตบิ ุคคลอื6น และการจําหน่ ายทรัพย์สนิ จากบัญชี
เป็ นสูญตามมาตรา ๑๘ ต่อคณะรัฐมนตรี
(๕) เสนอแนะหลักเกณฑ์เกี6ยวกับเบี%ยประชุมและประโยชน์ ต อบแทนอื6นของ
ประธานกรรมการ กรรมการ ทีป6 รึกษา กรรมการตรวจสอบ และอนุ กรรมการขององค์การ
มหาชนตามมาตรา ๒๖ รวมทัง% อัตราเงินเดือนและประโยชน์ ตอบแทนอื6นของผู้อํานวยการ
ตามมาตรา ๓๔ ต่ อคณะรัฐมนตรี
(๖) กลันกรองการโอนอํ
6
านาจหน้ าที6 กิจการ ทรัพย์สนิ สิทธิ หนี% และงบประมาณ
ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่ วยงานของรัฐให้แก่องค์การมหาชน ที6จะจัดตัง% ขึน%
ตามมาตรา ๙ เพื6อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
(๗) เสนอแนะหลัก เกณฑ์ วิธีการ และเงื6อนไขเกี6ยวกับการจัด การทรัพ ย์สิน
และบุคลากรขององค์การมหาชนภายหลังการยุบเลิกองค์การมหาชนต่อคณะรัฐมนตรี
(๘) เรียกให้เจ้าหน้ าที6หรือบุ คคลที6เกี6ยวข้องมาชี%แจงหรือแสดงความคิดเห็น
ประกอบการพิจารณา
(๙) แต่ งตัง% คณะอนุ กรรมการหรือคณะทํางานเพื6อปฏิบตั ิหน้าที6ต่าง ๆ ตามที6
มอบหมาย
(๑๐) จัดทํารายงานประจําปี เกีย6 วกับการบริหาร การพัฒนา และการประเมินผล
ขององค์การมหาชนเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
(๑๑) ปฏิ บ ั ติ ห น้ า ที6 อ6ื น ตามที6 กํ า หนดไว้ ใ นพระราชบั ญ ญั ติ น%ี ห รือ ตามที6
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา ๖ ให้องค์การมหาชนเป็ นหน่วยงานของรัฐ และเป็ นนิตบิ ุคคล
๑๑ มาตรา

๕/๘ เพิม6 โดยพระราชบัญญัตอิ งค์การมหาชน (ฉบับที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

๕

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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มาตรา ๗ ในพระราชกฤษฎีกาจัดตัง% องค์การมหาชนตามมาตรา ๕ อย่างน้อย
จะต้องมีขอ้ ความ ดังต่อไปนี%
(๑) ชื6อขององค์การมหาชน
(๒)๑๒ ทีต6 งั % ของสํานักงานแห่งใหญ่
(๓) วัตถุประสงค์ และอํานาจกระทํากิจการต่าง ๆ ภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์
ขององค์การมหาชน
(๔) องค์ป ระกอบของคณะกรรมการ คุ ณ สมบัติแ ละลัก ษณะต้อ งห้าม วาระ
การดํารงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่งของกรรมการ รวมทัง% อํานาจหน้าทีข6 องคณะกรรมการ
(๕) คุ ณ สมบัติ แ ละลัก ษณะต้ อ งห้ า ม วาระการดํ า รงตํ า แหน่ ง การพ้ น จาก
ตําแหน่ง และอํานาจหน้าทีข6 องผูอ้ าํ นวยการ
(๖) คุณสมบัตแิ ละลักษณะต้องห้ามของเจ้าหน้าทีข6 ององค์การมหาชน
(๗) ทุน รายได้ งบประมาณ และทรัพย์สนิ
(๘) การบริหารงานบุคคล สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์อ6นื
(๙) การกํากับดูแล การตรวจสอบ และการประเมินผลงานขององค์การมหาชน
(๑๐) การยุบเลิกองค์การมหาชนในกรณี ท6ีองค์การมหาชนตัง% ขึ%น เพื6อดําเนิ น
กิจการอย่างใดอย่างหนึ6งเป็ นการเฉพาะกิจ หรือตัง% ขึน% โดยมีกาํ หนดระยะเวลาสิน% สุด
(๑๑) ข้อกําหนดอื6น ๆ อันจําเป็ นเพื6อให้กจิ การขององค์การมหาชนดําเนินการ
ไปได้โดยเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
(๑๒) รัฐมนตรีผรู้ กั ษาการตามพระราชกฤษฎีกา
การกํ า หนดตาม (๓) ถึ ง (๑๑) ต้ อ งอยู่ ภ ายในกรอบของบทบัญ ญั ติ แ ห่ ง
พระราชบัญญัตนิ %ี เว้นแต่ในกรณีทบ6ี ทบัญญัตแิ ห่งพระราชบัญญัตนิ %ีให้พระราชกฤษฎีกา
กําหนดเป็ นอย่างอื6นได้ ก็ให้เป็ นไปตามพระราชกฤษฎีกานัน%
มาตรา ๘ ๑๓ ในกรณี ท6ีมีปั ญ หาการซํ%าซ้อนหรือขัดแย้งในการดําเนิ นกิจการ
ขององค์การมหาชนกับการปฏิบตั งิ านของส่วนราชการหรือการดําเนินงานของหน่ วยงานอื6น
ของรัฐตามกฎหมาย ให้ กพม. เสนอคณะรัฐมนตรีเป็ นผูว้ นิ ิจฉัยชีข% าดและกําหนดระเบียบ
๑๒ มาตรา ๗ (๒) ให้ระบุทต
6ี งั % ของสํานักงานใหญ่กเ็ พื6อให้ทราบว่าองค์การมหาชนนัน% มีทท6ี ําการ

อยู่ทใ6ี ด มิได้มผี ลเป็ นการห้ามจัดตัง% สํานักงานสาขาขององค์การมหาชนนัน% แต่ประการใด หากองค์การ
มหาชนประสงค์ทจ6ี ะขยายขอบเขตการดําเนินการตามวัตถุประสงค์โดยการจัดตัง% เป็ น “สํานักงานสาขา”
ก็ย่อมกระทําได้ แต่ทงั % นี% การบริหารงานและดําเนินการของสํานักงานสาขานัน% ต้องอยู่ภายใต้คณะกรรมการ
และผูอ้ ํานวยการขององค์การมหาชนเดียวกัน (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา : เรือ6 งเสร็จที6 ๔๙๓/๒๕๔๕)
๑๓ มาตรา ๘ แก้ไขเพิม
6 เติมโดยพระราชบัญญัตอิ งค์การมหาชน (ฉบับที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

๖

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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แบบแผนเพื6อ การประสานงานระหว่ างองค์การมหาชน ส่วนราชการ และหน่ ว ยงาน
ของรัฐทีเ6 กีย6 วข้อง
คํ า วินิ จ ฉั ย และระเบี ย บแบบแผนที6 ค ณะรัฐ มนตรีกํ า หนดตามวรรคหนึ6 ง
ให้องค์การมหาชน ส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐทีเ6 กีย6 วข้องถือเป็ นแนวปฏิบตั ติ ่อไป
มาตรา ๙๑๔ ในกรณีท6จี ะมีการตราพระราชกฤษฎีกาจัดตัง% องค์การมหาชนขึน%
ตามพระราชบัญ ญั ติ น%ี เพื6 อ ดํ า เนิ น กิจ การหนึ6 ง กิจ การใดที6 อ ยู่ ใ นอํ า นาจหน้ า ที6 ข อง
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่ วยงานอื6นของรัฐใดอยู่แล้ว ซึ6งจะมีปัญหาการซํ%าซ้อน
หรือขัดแย้งกัน ในการดําเนินกิจ การ และคณะรัฐมนตรีเห็น สมควรอนุ มตั ิให้มีการโอน
อํานาจหน้าที6 กิจการทรัพย์สนิ สิทธิ หนี% และงบประมาณของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่ วยงานอื6นของรัฐนัน% ให้แก่องค์การมหาชนทีจ6 ะจัดตัง% ขึน% ให้อํานาจหน้าที6 กิจการ
ทรัพย์สนิ สิทธิ หนี% และงบประมาณในส่วนทีเ6 กีย6 วข้องของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่ วยงานอื6นของรัฐนัน% โอนไปเป็ นขององค์การมหาชนในวันที6พระราชกฤษฎีกาจัดตัง%
องค์การมหาชนมีผลใช้บงั คับ เว้นแต่เงินงบประมาณหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา
ทีย6 งั คงมีผคู้ รองตําแหน่งอยู่ในสังกัดส่วนราชการใดให้ยงั คงเป็ นของส่วนราชการนัน% ต่อไป
จนกว่าจะมีการยุบตําแหน่งนัน% ๆ
สิทธิตามวรรคหนึ6งให้หมายความรวมถึงสิทธิในการใช้หรือสิทธิตามสัญญาเช่า
ที6ดนิ ที6เป็ นที6ราชพัสดุหรือสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ที6ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื6นของรัฐมีอยู่ในวันทีพ6 ระราชกฤษฎีกาจัดตัง% องค์การมหาชนมีผลใช้บงั คับ

๑๔

เมือ6 โครงการจัดการกากกัมมันตรังสีได้โอนไปเป็ นของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
ตามผลของมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ แล้ว อํานาจในการเรียกเก็บ
ค่าบริการในการดําเนินกิจการดังกล่าวจึงเป็ นของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
สํานักงานปรมาณู เพื6อสันติจงึ ไม่อาจนํ ากฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ และวิธกี ารจัดการกากกัมมันตรังสี
พ.ศ. ๒๕๔๙ มาใช้บงั คับแก่สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ซึ6งเป็ นผูใ้ ห้บริการ
ในปั จจุบนั ได้ (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา : เรือ6 งเสร็จที6 ๘๐๒/๒๕๕๑)
หากคณะรัฐมนตรีเห็น ชอบโอนภารกิจการบริห ารจัดการสวนเฉลิม พระเกีย รติฯ ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปให้สถาบันวิจยั และพัฒนาพืน% ทีส6 งู ย่อมสามารถทําได้โดยการตราพระราช
กฤษฎีก าแก้ไ ขเพิ6ม เติมพระราชกฤษฎีก าจัด ตัง% สถาบัน วิจยั และพัฒ นาพื%น ที6สูง (องค์ก ารมหาชน)
พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื6อขยายวัตถุ ประสงค์ ซึ6งจะเป็ นไปตามหลักการของมาตรา ๙ ที6มไี ด้ทงั % การเริม6 จัดตัง%
องค์การมหาชนขึน% ใหม่ครัง% แรก หรือการขยายขอบเขตวัตถุประสงค์ขององค์การมหาชนซึ6งได้จดั ตัง% ขึน%
แล้ว เพื6อให้ดําเนินกิจการของส่วนราชการเพิม6 เติมในภายหลัง (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา :
เรือ6 งเสร็จที6 ๖๗๐/๒๕๕๑)

๗

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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มาตรา ๑๐ เจ้าหน้ าที6ข องรัฐหรือ ลูก จ้างของส่วนราชการ รัฐวิส าหกิจ หรือ
หน่ วยงานอื6นของรัฐตามมาตรา ๙ ถ้าสมัครใจจะเปลีย6 นไปเป็ นเจ้าหน้าทีห6 รือลูกจ้างของ
องค์ ก ารมหาชน ให้ แ จ้ง ความจํ า นงเป็ นหนั ง สือ ต่ อ ผู้บ ัง คับ บัญ ชา และจะต้ อ งผ่ า น
การคัดเลือกหรือการประเมินตามหลักเกณฑ์ทค6ี ณะรัฐมนตรีกาํ หนด
มาตรา ๑๑ ถ้าเจ้าหน้าทีข6 องรัฐซึง6 เปลีย6 นไปเป็ นเจ้าหน้าทีข6 ององค์การมหาชน
ตามมาตรา ๑๐ เป็ นข้าราชการ ให้ถอื ว่าออกจากราชการเพราะเลิกหรือยุบตําแหน่ งตาม
กฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการหรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการ แล้วแต่กรณี
ถ้าเจ้าหน้าทีข6 องรัฐซึง6 เปลีย6 นไปเป็ นเจ้าหน้าทีข6 ององค์การมหาชนตามมาตรา ๑๐
เป็ น ลูกจ้างของส่วนราชการ ให้ถือว่าออกจากงานเพราะทางราชการยุบ เลิกตําแหน่ ง
หรือเลิกจ้างโดยไม่มคี วามผิด และให้ได้รบั บําเหน็จตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
บําเหน็จลูกจ้าง
เพื6อประโยชน์ ในการนับ เวลาการทํางานสําหรับ คํานวณสิท ธิป ระโยชน์ ต าม
ข้อบังคับขององค์การมหาชน ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการผู้ใดเปลีย6 นไปเป็ น
เจ้าหน้าทีห6 รือลูกจ้างขององค์การมหาชนตามมาตรานี% ประสงค์จะให้นบั เวลาราชการหรือ
เวลาทํางานในขณะที6เป็ นข้าราชการหรือลูกจ้างต่ อเนื6องกับเวลาทํางานของเจ้าหน้าที6
หรือลูกจ้างขององค์การมหาชน แล้วแต่กรณี ก็ให้มสี ทิ ธิกระทําได้โดยแสดงความจํานงว่า
ไม่ขอรับบําเหน็จหรือบํานาญ
การไม่ขอรับบําเหน็จหรือบํานาญตามวรรคสาม จะต้องกระทําภายในสามสิบวัน
นับแต่วนั ที6โอน สําหรับกรณีของข้าราชการให้ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการ สําหรับกรณีของลูกจ้างให้กระทําเป็ นหนังสือลงลายมือชื6อเป็ นหลักฐาน
ยื6นต่อผูว้ ่าจ้างเพื6อส่งต่อไปให้กระทรวงการคลังทราบ
หมวด ๒
ทุน รายได้ และทรัพย์สนิ
มาตรา ๑๒ ทุ น และทรัพ ย์ สิน ในการดํ า เนิ น กิ จ การขององค์ ก ารมหาชน
ประกอบด้วย
(๑) เงินหรือทรัพย์สนิ ทีไ6 ด้รบั โอนมา
(๒) เงินทีร6 ฐั บาลจ่ายให้เป็ นทุนประเดิม
(๓) เงินอุดหนุนทัวไปที
6 ร6 ฐั บาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสมเป็ นรายปี
๘
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(๔) เงิน อุ ด หนุ น จากภาคเอกชนหรือ องค์ ก รอื6น รวมทัง% จากต่ า งประเทศ
หรือองค์การระหว่างประเทศ และเงินหรือทรัพย์สนิ ทีม6 ผี อู้ ุทศิ ให้
(๕) ค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง ค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือรายได้จากการดําเนินการ
(๖) ดอกผลของเงินหรือรายได้จากทรัพย์สนิ ขององค์การมหาชน
มาตรา ๑๓ ภายใต้ ว ัต ถุ ป ระสงค์ข ององค์ก ารมหาชน ให้ อ งค์ก ารมหาชน
มีอาํ นาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง ค่าตอบแทน หรือค่าบริการในการดําเนินกิจการ
ได้ตามทีก6 าํ หนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดตัง%
มาตรา ๑๔ บรรดารายได้ข ององค์ก ารมหาชน ไม่ เป็ น รายได้ท6ีต้ อ งนํ า ส่ ง
กระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง และกฎหมายว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณ
มาตรา ๑๕ ทรัพย์สนิ ขององค์การมหาชนไม่อยู่ในความรับผิดชอบแห่งการ
บังคับคดี
มาตรา ๑๖ ให้อ สังหาริม ทรัพ ย์ซ6ึงองค์ก ารมหาชนได้ม าจากการให้ห รือ ซื%อ
ด้วยเงินรายได้ขององค์การมหาชน เป็ นกรรมสิทธิขององค์
การมหาชน
d
ให้ อ งค์ก ารมหาชนมีอํา นาจในการปกครอง ดูแ ล บํ า รุ งรัก ษา ใช้ จํา หน่ า ย
และจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สนิ ขององค์การมหาชน
มาตรา ๑๗ การใช้ จ่ า ยเงิน ขององค์ ก ารมหาชน ให้ ใ ช้จ่ า ยไปเพื6 อ กิจ การ
ขององค์การมหาชนโดยเฉพาะ
การเก็บ รัก ษาและเบิก จ่ ายเงิน ขององค์ก ารมหาชนให้เป็ น ไปตามข้อ บังคับ
ทีค6 ณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๑๘ การกู้ยมื เงิน การถือหุ้นหรือการเข้าเป็ นหุ้นส่วน การเข้าร่วมทุน
ในกิจ การของนิ ติบุ ค คลอื6น การจํา หน่ า ยทรัพ ย์สิน จากบัญ ชีเป็ น สูญ ให้เป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์ทค6ี ณะรัฐมนตรีกาํ หนด
หมวด ๓
การบริหารและการดําเนินกิจการ
มาตรา ๑๙ ให้มคี ณะกรรมการของแต่ละองค์การมหาชน ประกอบด้วยประธาน
กรรมการและกรรมการ โดยมีองค์ประกอบตามที6กําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดตัง%
และให้ผอู้ าํ นวยการเป็ นกรรมการและเลขานุการ
๙
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ให้คณะรัฐมนตรีเป็ นผูแ้ ต่งตัง% ประธานกรรมการและกรรมการ
คณะกรรมการมีจํานวนตามที6กําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีก าจัด ตัง% แต่ ต้อ ง
ไม่เกินสิบเอ็ดคน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ6งหนึ6งต้องไม่เป็ นข้าราชการซึ6งมีตําแหน่ ง
หรือเงินเดือนประจํา พนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการ หน่ วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน6 เว้นแต่เป็ นผูส้ อนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ๑๕
ภายใต้บงั คับวรรคสาม คณะกรรมการขององค์การมหาชนอาจประกอบด้วย
ผูแ้ ทนของส่วนราชการซึง6 เป็ นกรรมการโดยตําแหน่งก็ได้๑๖
มาตรา ๑๙/๑ ๑๗ ผู้ใดจะดํารงตํ าแหน่ งกรรมการในองค์ก ารมหาชนเกิน กว่ า
สามแห่งไม่ได้ ทัง% นี% ให้นับรวมการเป็ นกรรมการโดยตําแหน่ งและการได้รบั มอบหมาย
ให้ปฏิบตั ริ าชการแทนในตําแหน่งกรรมการด้วย
การนับ จํานวนการดํารงตําแหน่ งกรรมการตามวรรคหนึ6งไม่ รวมถึงการเป็ น
กรรมการโดยตําแหน่งทีไ6 ด้มกี ารมอบหมายให้ผอู้ 6นื ปฏิบตั ริ าชการแทน
มาตรา ๒๐ ประธานกรรมการและกรรมการขององค์ ก ารมหาชนซึ6 ง มิใ ช่
กรรมการโดยตําแหน่งต้องมีคุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี%
(๑) มีสญ
ั ชาติไทย
(๒) มีอ ายุ ไม่ ต6ํ ากว่ า และไม่ เกิน กว่ า ที6กํา หนดไว้ในพระราชกฤษฎีก าจัด ตัง%
แต่ทงั % นี%ตอ้ งไม่เกินเจ็ดสิบปี บริบรู ณ์
(๓) มี คุ ณ วุ ฒิ แ ละประสบการณ์ เ หมาะสมกับ กิจ การขององค์ ก ารมหาชน
ตามทีก6 าํ หนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดตัง%
(๔) ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) ไม่เคยได้รบั โทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที6สุดให้จําคุก เว้นแต่ เป็ นโทษ
สําหรับความผิดทีไ6 ด้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๖) ไม่ เป็ น ผู้ดํา รงตํ า แหน่ ง ทางการเมือ ง สมาชิก สภาท้อ งถิ6น หรือ ผู้บ ริห าร
ท้องถิน6 กรรมการหรือผูด้ าํ รงตําแหน่ งซึง6 รับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ทีป6 รึกษา
พรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าทีพ6 รรคการเมือง
๑๕

มาตรา ๑๙ วรรคสาม แก้ไขเพิ6มเติมโดยพระราชบัญ ญัติองค์ก ารมหาชน (ฉบับที6 ๒)

พ.ศ. ๒๕๕๙
๑๖

มาตรา ๑๙ วรรคสี6 แก้ไ ขเพิ6 ม เติม โดยพระราชบัญ ญั ติอ งค์ ก ารมหาชน (ฉบับ ที6 ๒)

พ.ศ. ๒๕๕๙
๑๗ มาตรา

๑๙/๑ เพิม6 โดยพระราชบัญญัตอิ งค์การมหาชน (ฉบับที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

๑๐
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(๗) ไม่มลี กั ษณะต้องห้ามอื6นตามทีก6 าํ หนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดตัง%
ความใน (๑) มิให้ใช้บ ังคับ แก่ ก รรมการชาวต่ างประเทศซึ6งองค์ก ารมหาชน
จําเป็ นต้องแต่งตัง% ตามข้อผูกพันหรือตามลักษณะของกิจการขององค์การมหาชนนัน%
มาตรา ๒๑ ประธานกรรมการและกรรมการขององค์การมหาชนใดจะต้องไม่เป็ น
ผูม้ สี ่วนได้เสียในกิจการที6กระทํากับองค์การมหาชนนัน% หรือในกิจการทีเ6 ป็ นการแข่งขัน
กับกิจการขององค์การมหาชนนัน% ทัง% นี% ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่เป็ นผูซ้ ง6ึ
คณะกรรมการมอบหมายให้ เป็ นประธานกรรมการหรือ กรรมการในบริษั ท จํ า กัด
หรือบริษทั มหาชนจํากัดทีอ6 งค์การมหาชนเป็ นผูถ้ อื หุน้
มาตรา ๒๒ ประธานกรรมการและกรรมการซึ6งมิใช่ ก รรมการโดยตํ าแหน่ ง
มีวาระการดํารงตําแหน่งตามทีก6 าํ หนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดตัง% แต่ตอ้ งไม่เกินคราวละ
สีป6 ี
ในกรณีทป6ี ระธานกรรมการหรือกรรมการซึง6 มิใช่กรรมการโดยตําแหน่ งพ้นจาก
ตํ าแหน่ งก่ อ นวาระหรือ ในกรณี ท6ีค ณะรัฐ มนตรีแ ต่ งตัง% กรรมการเพิ6ม ขึ%น ในระหว่ างที6
กรรมการซึง6 แต่งตัง% ไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตําแหน่ ง ให้ผไู้ ด้รบั แต่งตัง% แทนตําแหน่ งทีว6 ่าง
หรือเป็ นกรรมการเพิม6 ขึน% อยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระทีเ6 หลืออยู่ของกรรมการซึง6 ได้แต่งตัง%
ไว้แล้ว
เมื6อ ครบกํ า หนดตามวาระในวรรคหนึ6 ง หากยัง มิไ ด้มีก ารแต่ ง ตัง% ประธาน
กรรมการหรือกรรมการขึน% ใหม่ ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ6งพ้นจากตําแหน่ ง
ตามวาระนัน% อยู่ในตําแหน่ งเพื6อดําเนินงานต่อไปจนกว่าประธานกรรมการหรือกรรมการ
ซึง6 ได้รบั แต่งตัง% ใหม่เข้ารับหน้าที6
ประธานกรรมการหรือกรรมการซึง6 พ้นจากตําแหน่งตามวาระ อาจได้รบั แต่งตัง%
อีกได้ แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
มาตรา ๒๓ นอกจากการพ้ น จากตํ า แหน่ ง ตามวาระ ประธานกรรมการ
และกรรมการซึง6 มิใช่กรรมการโดยตําแหน่งพ้นจากตําแหน่ง เมื6อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที6 มีความประพฤติเสื6อมเสีย
หรือหย่อนความสามารถ
(๔) ขาดคุณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะต้องห้าม หรือกระทําการอันมีลกั ษณะต้องห้าม
ตามมาตรา ๒๑
๑๑
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มาตรา ๒๔๑๘ คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที6ควบคุมดูแลโดยทัวไปซึ
6
6งกิจการ
และการดําเนิ น การขององค์การมหาชน เพื6อ ให้เป็ น ไปตามวัต ถุ ป ระสงค์ท6ีกําหนดไว้
อํานาจหน้าทีเ6 ช่นว่านี%ให้รวมถึง
(๑) กําหนดนโยบายการบริหารงาน และให้ความเห็นชอบแผนการดําเนินงาน
ขององค์การมหาชน
(๒) อนุมตั แิ ผนการลงทุนและแผนการเงินขององค์การมหาชน
(๓) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกําหนดเกี6ยวกับองค์การมหาชน
ในเรื6อง ดังต่อไปนี%
(ก) การจัดแบ่งส่วนงานขององค์การมหาชน และขอบเขตหน้าทีข6 องส่วนงาน
ดังกล่าว
(ข) การกําหนดตําแหน่ ง คุณสมบัตเิ ฉพาะตําแหน่ ง อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง
และเงินอื6นของเจ้าหน้าทีแ6 ละลูกจ้างขององค์การมหาชน
(ค) การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตัง% การถอดถอน วินัยและการลงโทษ
ทางวินัย การออกจากตําแหน่ ง การร้องทุกข์และการอุทธรณ์ การลงโทษของเจ้าหน้าที6
และลูกจ้างขององค์การมหาชน รวมทัง% วิธกี ารและเงื6อนไขในการจ้างลูกจ้างขององค์การมหาชน
(ง) การบริหารและจัดการการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สนิ ขององค์การมหาชน
(จ) การจัด สวัส ดิ ก ารและสิท ธิป ระโยชน์ อ6ื น แก่ เจ้ า หน้ า ที6 แ ละลู ก จ้ า ง
ขององค์การมหาชน
(ฉ) การแต่งตัง% และอํานาจหน้าทีข6 องคณะกรรมการตรวจสอบ
(ช) การกํ า หนดขอบเขตเกี6ย วกับ การปฏิบ ัติห น้ า ที6ข องคณะกรรมการ
ตรวจสอบและผูต้ รวจสอบภายใน
(ซ) การกําหนดเครื6องแบบผูอ้ ํานวยการ เจ้าหน้าที6 และลูกจ้างขององค์การ
มหาชนและเครื6องหมายองค์การมหาชน
(๔) อํ า นาจหน้ า ที6 อ6ื น ตามที6 กํ า หนดไว้ ใ นพระราชบั ญ ญั ติ น%ี ห รื อ ตามที6
พระราชกฤษฎีกาจัดตัง% กําหนด
มาตรา ๒๔/๑ ๑๙ ในการควบคุ ม ดู แ ลการดํ า เนิ น งานขององค์ก ารมหาชน
ให้คณะกรรมการพิจารณากําหนดแนวทางการปฏิบตั งิ านขององค์การมหาชนให้เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมืองที6ดี ซึ6งต้องเป็ นไปเพื6อประโยชน์สุข
๑๘ มาตรา
๑๙ มาตรา

๒๔ แก้ไขเพิม6 เติมโดยพระราชบัญญัตอิ งค์การมหาชน (ฉบับที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
๒๔/๑ เพิม6 โดยพระราชบัญญัตอิ งค์การมหาชน (ฉบับที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
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ของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิต่d อภารกิจ ความมีประสิทธิภาพ ความคุม้ ค่าในเชิงภารกิจ
ความซื6อ สัต ย์สุจริต การลดขัน% ตอนการปฏิบ ัติง าน การกระจายอํา นาจการตัด สิน ใจ
การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
มาตรา ๒๕๒๐ คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตัง% ผู้ทรงคุณ วุฒิเป็ นที6ปรึกษาของ
คณะกรรมการได้ตามทีก6 ําหนดในพระราชกฤษฎีกาจัดตัง% องค์การมหาชน และมีอํานาจ
แต่งตัง% คณะกรรมการตรวจสอบตามมาตรา ๒๔ (๓) (ฉ) และคณะอนุกรรมการเพื6อพิจารณา
หรือปฏิบตั กิ ารอย่างใดอย่างหนึ6งตามทีค6 ณะกรรมการมอบหมายได้
มาตรา ๒๖๒๑ ให้ประธานกรรมการ กรรมการ ที6ปรึกษา กรรมการตรวจสอบ
และอนุกรรมการได้รบั เบีย% ประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื6นตามหลักเกณฑ์ทค6ี ณะรัฐมนตรี
กําหนด
มาตรา ๒๗ ให้องค์การมหาชนมีผู้อํานวยการคนหนึ6ง ซึ6งจะเรียกชื6อตําแหน่ ง
เป็ นอย่างอื6นตามทีก6 าํ หนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดตัง% ก็ได้
คณะกรรมการเป็ นผูม้ อี าํ นาจแต่งตัง% และถอดถอนผูอ้ าํ นวยการ
มาตรา ๒๗/๑๒๒ ในการแต่งตัง% ผูอ้ ํานวยการต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วนั ทีม6 เี หตุตอ้ งแต่งตัง% ผูอ้ าํ นวยการ และหากมีเหตุผลจําเป็ นให้คณะกรรมการ
ขยายระยะเวลาได้อกี ไม่เกินหกสิบวัน หากดําเนินการไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว
ให้คณะกรรมการรายงานผลให้ กพม. เพื6อรายงานคณะรัฐมนตรีเพื6อพิจารณา
มาตรา ๒๘๒๓ ผูอ้ ํานวยการนอกจากต้องมีคุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้าม
ตามทีก6 าํ หนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดตัง% แล้ว ยังต้องมีคุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้าม
ดังต่อไปนี%ดว้ ย
(๑) มีสญ
ั ชาติไทย
(๒) มีอายุไม่เกินหกสิบห้าปี บริบรู ณ์
(๓) สามารถทํางานให้แก่องค์การมหาชนได้เต็มเวลา
(๔) ไม่เป็ นบุคคลล้มละลายหรือไม่เคยเป็ นบุคคลล้มละลายทุจริต คนไร้ความสามารถ
หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
๒๐ มาตรา

๒๕ แก้ไขเพิม6 เติมโดยพระราชบัญญัตอิ งค์การมหาชน (ฉบับที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
๒๑ มาตรา ๒๖ แก้ไขเพิม
6 เติมโดยพระราชบัญญัตอิ งค์การมหาชน (ฉบับที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
๒๒ มาตรา ๒๗/๑ เพิม
6 โดยพระราชบัญญัตอิ งค์การมหาชน (ฉบับที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
๒๓ มาตรา ๒๘ แก้ไขเพิม
6 เติมโดยพระราชบัญญัตอิ งค์การมหาชน (ฉบับที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
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(๕) ไม่เคยได้รบั โทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที6สุดให้จําคุก เว้นแต่ เป็ นโทษ
สําหรับความผิดทีไ6 ด้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๖) ไม่เป็ นผูด้ ํารงตําแหน่ งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิน6 หรือผูบ้ ริหารท้องถิน6
กรรมการหรือผูด้ าํ รงตําแหน่งซึง6 รับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ทีป6 รึกษาพรรคการเมือง
หรือเจ้าหน้าทีพ6 รรคการเมือง
(๗) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที6 หรือถือว่ากระทําการทุจริตและประพฤติมชิ อบในวงราชการ
(๘) ไม่เป็ นผูบ้ ริหารของรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การมหาชนอื6น
(๙) ไม่เป็ นข้าราชการซึ6งมีตําแหน่ งหรือเงินเดือนประจํา พนักงานหรือลูกจ้าง
ของส่ ว นราชการ รัฐ วิส าหกิจ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ6 น หรือ หน่ ว ยงานของรัฐ
หรือผูป้ ฏิบตั งิ านขององค์การมหาชนอื6น
(๑๐) ไม่เป็ นผูม้ สี ่วนได้เสียในกิจการทีก6 ระทํากับองค์การมหาชนนัน% หรือในกิจการ
ทีเ6 ป็ นการแข่งขันกับกิจการขององค์การมหาชนนัน% ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
มาตรา ๒๙ ผูอ้ าํ นวยการมีวาระอยู่ในตําแหน่งตามทีก6 ําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา
จัดตัง% แต่ตอ้ งไม่เกินคราวละสีป6 ี และอาจได้รบั แต่งตัง% อีกได้ แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
มาตรา ๓๐ นอกจากการพ้นจากตําแหน่ งตามวาระ ผูอ้ าํ นวยการพ้นจากตําแหน่ ง
เมื6อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ออกตามกรณีทก6ี าํ หนดไว้ในข้อตกลงระหว่างคณะกรรมการกับผูอ้ าํ นวยการ
(๔) คณะกรรมการให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที6 มีความประพฤติเสื6อมเสีย
หรือหย่อนความสามารถ
(๕) เป็ นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๖) ขาดคุณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะต้องห้ามสําหรับการเป็ นผูอ้ าํ นวยการ
มติของคณะกรรมการให้ออกจากตําแหน่งตาม (๔) ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนกรรมการทีม6 อี ยู่โดยไม่นบั รวมตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการ
การขาดคุ ณ สมบัติต ามมาตรา ๒๘ (๒) ให้ถือ ว่ า เป็ น การพ้ น จากตํ า แหน่ ง
ตามกําหนดเวลาในสัญญาจ้าง๒๔
๒๔ มาตรา

๓๐ วรรคสาม เพิม6 โดยพระราชบัญญัตอิ งค์การมหาชน (ฉบับที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
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มาตรา ๓๑๒๕ ผูอ้ าํ นวยการมีหน้าทีบ6 ริหารกิจการขององค์การมหาชนให้เป็ นไป
ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ขององค์การมหาชน ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกําหนด นโยบาย
มติ และประกาศของคณะกรรมการ
ภายใต้บงั คับมาตรา ๓๙ วรรคสอง ให้ผูอ้ าํ นวยการเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาเจ้าหน้าที6
และลูกจ้างขององค์การมหาชนทุกตําแหน่ง
ผู้ อํ า นวยการต้ อ งรับ ผิ ด ชอบต่ อ คณะกรรมการในการบริห ารกิ จ การของ
องค์การมหาชน
มาตรา ๓๒ ผูอ้ าํ นวยการมีอาํ นาจ
(๑) บรรจุ แต่งตัง% เลื6อน ลด ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยเจ้าหน้าที6
และลูกจ้างขององค์การมหาชน ตลอดจนให้เจ้าหน้ าที6และลูกจ้างขององค์การมหาชน
ออกจากตําแหน่ง ทัง% นี% ตามข้อบังคับทีค6 ณะกรรมการกําหนด
(๒) วางระเบียบเกีย6 วกับการดําเนินงานขององค์การมหาชนโดยไม่ขดั หรือแย้ง
กับระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกําหนด นโยบาย มติ หรือประกาศทีค6 ณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๓๓ ในกิจการที6เกี6ยวกับบุคคลภายนอก ให้ผู้อํานวยการเป็ นผู้แทน
ขององค์ ก ารมหาชน เพื6 อ การนี% ผู้อํ า นวยการจะมอบอํ า นาจให้ บุ ค คลใดปฏิบ ัติ ง าน
เฉพาะอย่างแทนก็ได้ แต่ตอ้ งเป็ นไปตามข้อบังคับทีค6 ณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๓๔ ให้ค ณะกรรมการเป็ นผู้กํ า หนดอัต ราเงิน เดือ นและประโยชน์
ตอบแทนอื6นของผูอ้ าํ นวยการตามหลักเกณฑ์ทค6ี ณะรัฐมนตรีกาํ หนด

๒๕

มาตรา ๓๑ แก้ไขเพิม6 เติมโดยพระราชบัญญัตอิ งค์การมหาชน (ฉบับที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
มาตรา ๓๑ บัญญัติให้ผู้อํานวยการเป็ นผู้บงั คับบัญชาเจ้าหน้ าที6และลูกจ้างขององค์การ
มหาชนทุกตําแหน่ งยกเว้นกรณีของผูต้ รวจสอบภายในทีร6 บั ผิดชอบขึน% ตรงต่อคณะกรรมการบริหาร โดย
มิได้กําหนดบทยกเว้น ให้สามารถกําหนดในพระราชกฤษฎีก าจัดตัง% องค์การมหาชนเป็ นอย่างอื6น ได้
ดังนัน% การทีม6 าตรา ๒๓ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตัง% สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การ
มหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๗ กําหนดให้ผอู้ ํานวยการไม่มอี ํานาจบังคับบัญชาเจ้าหน้าทีแ6 ละลูกจ้างทีป6 ฏิบตั งิ าน
ในหน่ วยงานเฉพาะด้าน บทบัญญัตดิ งั กล่าวจึงไม่มผี ลใช้บงั คับ (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา :
เรือ6 งเสร็จที6 ๓๒๕/๒๕๕๑)

๑๕

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมวด ๔
เจ้าหน้าทีแ6 ละผูป้ ฏิบตั งิ านในองค์การมหาชน
มาตรา ๓๕ ๒๖ เจ้ า หน้ า ที6 ข ององค์ ก ารมหาชนนอกจากต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ
และไม่ มีล ัก ษณะต้ อ งห้ า มตามที6 กํ า หนดไว้ใ นพระราชกฤษฎี ก าจัด ตัง% แล้ว ยัง ต้ อ ง
มีคุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี%ดว้ ย
(๑) มีสญ
ั ชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต6ํากว่าสิบแปดปี บริบรู ณ์ และไม่เกินหกสิบปี บริบรู ณ์
(๓) สามารถทํางานให้แก่องค์การมหาชนได้เต็มเวลา
(๔) ไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๘ (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐)
(๕) ไม่เป็ นข้าราชการซึ6งมีตําแหน่ งหรือเงินเดือนประจํา พนักงานหรือลูกจ้าง
ของส่ ว นราชการ รัฐ วิส าหกิจ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ6 น หรือ หน่ ว ยงานของรัฐ
หรือผูป้ ฏิบตั งิ านขององค์การมหาชนอื6น เว้นแต่เป็ นกรณีตามมาตรา ๓๖
ความใน (๑) มิให้ใช้บ งั คับแก่เจ้า หน้าที6ชาวต่างประเทศซึ6ง องค์การมหาชน
มีความจําเป็ นต้องจ้างตามลักษณะงานขององค์การมหาชนนัน%
มาตรา ๓๕/๑๒๗ การขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๓๕ (๒) ให้ถือว่าเป็ นการพ้น
จากตําแหน่งตามกําหนดเวลาในสัญญาจ้าง
มาตรา ๓๖ เพื6อ ประโยชน์ ในการบริห ารงานขององค์ก ารมหาชน รัฐมนตรี
ผู้รกั ษาการตามพระราชกฤษฎีกาจัดตัง% อาจขอให้เจ้าหน้ าที6ของรัฐมาปฏิบตั ิงานเป็ น
เจ้าหน้าที6หรือลูกจ้างในองค์การมหาชนเป็ นการชัวคราวได้
6
ทัง% นี% เมื6อได้รบั อนุ มตั ิจาก
ผูบ้ งั คับบัญชาหรือนายจ้างของผูน้ นั % แล้วแต่กรณี
เจ้าหน้ าที6ของรัฐผู้ใดได้รบั อนุ ม ัติให้ม าปฏิบ ัติงานเป็ น เจ้าหน้ าที6ห รือ ลูก จ้า ง
ขององค์การมหาชนตามวรรคหนึ6ง ให้ถือว่าเป็ นการได้รบั อนุ ญ าตให้ออกจากราชการ
หรือออกจากงานไปปฏิบตั งิ านใด ๆ และให้นับเวลาระหว่างทีม6 าปฏิบตั งิ านในองค์การมหาชน
สําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญหรือประโยชน์ตอบแทนอื6นทํานองเดียวกันเสมือน
อยู่ปฏิบตั ริ าชการหรือปฏิบตั งิ านเต็มเวลาดังกล่าว แล้วแต่กรณี

๒๖ มาตรา
๒๗ มาตรา

๓๕ แก้ไขเพิม6 เติมโดยพระราชบัญญัตอิ งค์การมหาชน (ฉบับที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
๓๕/๑ เพิม6 โดยพระราชบัญญัตอิ งค์การมหาชน (ฉบับที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

๑๖

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มาตรา ๓๗ ในกรณีทเ6ี จ้าหน้าทีข6 องรัฐตามมาตรา ๓๖ ขอกลับเข้ารับราชการ
หรือปฏิบตั ิงานในสังกัดเดิมภายในกําหนดเวลาที6อนุ มตั ิ ให้ผู้นัน% มีสทิ ธิได้รบั การบรรจุ
และแต่ งตัง% ให้ดํ ารงตํ าแหน่ ง และรับ เงิน เดือ นตามข้อ ตกลงที6ทํ าไว้ในการอนุ ม ัติต าม
มาตรา ๓๖
มาตรา ๓๘ ๒๘ กิจ การขององค์การมหาชนไม่อยู่ภ ายใต้บ ังคับแห่ งกฎหมาย
ว่ า ด้ ว ยการคุ้ ม ครองแรงงาน กฎหมายว่ า ด้ ว ยแรงงานสัม พั น ธ์ กฎหมายว่ า ด้ ว ย
การประกัน สัง คม และกฎหมายว่ า ด้ว ยเงิน ทดแทน ทัง% นี% ผู้อํ า นวยการ เจ้า หน้ า ที6
และลู ก จ้า งขององค์การมหาชนต้ องได้ ร ับประโยชน์ ตอบแทนไม่ น้ อยกว่ าที6กํ าหนดไว้
ในกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมาย
ว่าด้วยเงินทดแทน
มาตรา ๓๘/๑๒๙ เจ้าหน้ าที6และลูกจ้างขององค์การมหาชนมีเสรีภ าพในการ
รวมกลุ่ ม แต่ ท ัง% นี% ต้ อ งไม่ ก ระทบประสิท ธิภ าพในการบริห ารราชการแผ่ น ดิน และ
ความต่อเนื6องในการจัดทําบริการสาธารณะและต้องไม่มวี ตั ถุประสงค์ทางการเมือง
หลักเกณฑ์ วิธกี าร เงื6อนไข และรายละเอียดแห่งการใช้เสรีภาพในการรวมกลุ่ม
ตามวรรคหนึ6งให้เป็ นไปตามทีก6 าํ หนดในพระราชกฤษฎีกา

๒๘

การได้รบั ประโยชน์ ต อบแทนไม่น้ อยกว่ าที6กําหนดไว้ในกฎหมายว่ าด้ว ยการคุ้มครอง
แรงงาน หมายความว่า ผูอ้ ํานวยการ เจ้าหน้าที6 และลูกจ้างขององค์การมหาชนจะต้องได้รบั ประโยชน์
ตอบแทนตามที6กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานบัญญัติไว้ทุ ก ประการ และในทางกลับกันหาก
กฎหมายคุ้มครองแรงงานไม่ได้คุ้มครองหรือให้ได้รบั ประโยชน์ ใด ๆ ก็ย่อมไม่มสี ทิ ธิได้รบั ประโยชน์
เช่นเดียวกัน ดังนัน% การพ้นจากตําแหน่ งเมื6อครบกําหนดวาระอันเป็ นการเลิกจ้างที6นายจ้างต้องจ่าย
ค่ าชดเชยนัน% แต่ ก ารที6 (๓) แห่ งกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามในพระราชบัญ ญัติคุ้ม ครอง
แรงงานฯ มิให้นําเรื6องค่าชดเชยมาใช้บงั คับแก่นายจ้างซึ6งจ้างลูกจ้างทํางานทีม6 ไิ ด้แสวงหากําไรในทาง
เศรษฐกิจ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) จึงไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย
ให้แก่อดีตผู้อํานวยการ สมศ. แต่ อาจกําหนดให้จ่ายค่ าชดเชยในรูปแบบของประโยชน์ ตอบแทนอื6น
ตามมาตรา ๓๔ ได้ (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา : เรือ6 งเสร็จที6 ๗๘๑/๒๕๕๔ โปรดดู เรื6องเสร็จ
ที6 ๑๐๖๓/๒๕๕๔ และ เรือ6 งเสร็จที6 ๗๖๔/๒๕๕๕)
๒๙ มาตรา ๓๘/๑ เพิม
6 โดยพระราชบัญญัตอิ งค์การมหาชน (ฉบับที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

๑๗

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมวด ๕
การบัญชี การตรวจสอบ และการประเมินผลงานขององค์การมหาชน
มาตรา ๓๙ ๓๐ การบัญ ชีข ององค์ ก ารมหาชน ให้ จ ัด ทํ า ตามหลัก เกณฑ์ ท6ี
คณะกรรมการกําหนดซึง6 ต้องเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชี และต้องจัดให้มกี ารตรวจสอบ
ภายในเกี6ยวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุขององค์การมหาชน ตลอดจนรายงาน
ผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยปี ละครัง%
ในการตรวจสอบภายใน ให้ มี ผู้ ป ฏิบ ัติ ง านขององค์ ก ารมหาชนทํ า หน้ า ที6
เป็ นผูต้ รวจสอบภายในโดยเฉพาะ และให้รบั ผิดชอบขึน% ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการตามระเบียบทีค6 ณะกรรมการกําหนด
ในการแต่ งตัง% โยกย้าย เลื6อ นเงิน เดือน เลื6อ นตํ าแหน่ ง และลงโทษทางวินัย
ของผู้ตรวจสอบภายใน ให้ผู้อํานวยการและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาร่วมกัน
แล้วเสนอให้คณะกรรมการให้ความเห็นชอบก่อนจึงดําเนินการได้
มาตรา ๔๐ ให้ อ งค์ ก ารมหาชนจัด ทํ า งบดุ ล งบการเงิน และบัญ ชีทํ า การ
ส่งผูส้ อบบัญชีภายในหนึ6งร้อยยีส6 บิ วันนับแต่วนั สิน% ปี บญ
ั ชีทุกปี
ในทุกรอบปี ให้สาํ นักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกตามทีค6 ณะกรรมการ
แต่งตัง% ด้วยความเห็นชอบของสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน เป็ นผูส้ อบบัญชีและประเมินผล
การใช้จ่ายเงินและทรัพย์สนิ ขององค์การมหาชน โดยให้แสดงความคิดเห็นเป็ นข้อวิเคราะห์
ว่าการใช้จ่ายดังกล่าวเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ประหยัด และได้ผลตามเป้ าหมายเพียงใด
แล้วทําบันทึกรายงานผลการสอบบัญชีต่อคณะกรรมการ
มาตรา ๔๑ ให้องค์การมหาชนทํารายงานปี ละครัง% เสนอรัฐมนตรีผู้รกั ษาการ
ตามพระราชกฤษฎีก าจัด ตัง% รายงานนี% ให้ก ล่าวถึงผลงานขององค์ก ารมหาชนในปี ท6ี
ล่วงมาแล้ว และคําชีแ% จงเกีย6 วกับนโยบายของคณะกรรมการ โครงการ และแผนงานทีจ6 ะ
จัดทําในภายหน้า

๓๐ มาตรา

๓๙ แก้ไขเพิม6 เติมโดยพระราชบัญญัตอิ งค์การมหาชน (ฉบับที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

๑๘

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มาตรา ๔๒ ๓๑ เพื6อ ประโยชน์ ใ นการส่ ง เสริม ประสิท ธิภ าพการดํ า เนิ น งาน
ขององค์การมหาชนและเพื6อให้องค์การมหาชนมีความเป็ นอิสระในการดําเนินกิจ การ
ตามความเหมาะสมภายใต้การกํากับดูแลโดยมีเป้ าหมายที6แน่ ชดั ให้องค์การมหาชน
อยู่ภายใต้ระบบการประเมินผลขององค์การมหาชนตามที6 กพม. กําหนด
หมวด ๖
การกํากับดูแล
มาตรา ๔๓๓๒ ให้รฐั มนตรีผู้รกั ษาการตามพระราชกฤษฎีกาจัดตัง% องค์การ
มหาชนมีอํานาจหน้าที6กํากับดูแลการดําเนินกิจการขององค์การมหาชนให้เป็ นไปตาม
กฎหมาย และให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดตัง% องค์การมหาชน นโยบายของ
รัฐบาล มติของคณะรัฐมนตรี ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตั ริ าชการทีเ6 กีย6 วข้องกับองค์การ
มหาชนนัน% เพื6อการนี%ให้รฐั มนตรีมอี ํานาจสังให้
6 องค์การมหาชนชีแ% จง แสดงความคิดเห็น
ทํารายงาน หรือยับยัง% การกระทําขององค์การมหาชนทีข6 ดั ต่อกฎหมาย วัตถุประสงค์ของ
การจัดตัง% องค์การมหาชน นโยบายของรัฐบาล มติของคณะรัฐมนตรี ยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบตั ิราชการที6เกี6ยวข้องกับองค์การมหาชนนัน% ตลอดจนสังสอบสวนข้
6
อเท็จจริง
เกีย6 วกับการดําเนินการได้
๓๑ มาตรา

๔๒ แก้ไขเพิม6 เติมโดยพระราชบัญญัตอิ งค์การมหาชน (ฉบับที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
มาตรา ๔๓ แก้ไขเพิม6 เติมโดยพระราชบัญญัตอิ งค์การมหาชน (ฉบับที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
แม้ว่ า มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๑ จะกํ า หนดขอบเขตการกํ า กับ ดู แ ลของรัฐ มนตรี
ผูร้ กั ษาการตามพระราชกฤษฎีกาจัดตัง% องค์การมหาชนไว้อย่างชัดแจ้งทีไ6 ม่อาจใช้อํานาจแตกต่างไปจาก
ทีบ6 ทบัญญัตกิ ําหนดไว้ได้ แต่ เมือ6 การแต่งตัง% ประธานกรรมการและกรรมการขององค์การมหาชนอยู่ใน
อํานาจของคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๙ ซึง6 คณะรัฐมนตรีสามารถกําหนดหลักเกณฑ์การสรรหาประธาน
กรรมการและกรรมการดังกล่าวให้อยู่ในความรับผิดชอบของรัฐมนตรีผรู้ กั ษาการฯ อันเป็ นการกําหนด
หน้าทีแ6 ละความรับผิดชอบให้แก่รฐั มนตรีผู้รกั ษาการฯ ได้ ดังนัน% รัฐมนตรีผูร้ กั ษาการฯ ย่อมสามารถ
ใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ กํ า หนดหลัก เกณฑ์ ก ารสรรหาประธานกรรมการและกรรมการได้ ภ ายใต้ ข อบเขตที6
คณะรัฐมนตรีได้มมี ติไว้ (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา : เรือ6 งเสร็จที6 ๕๕๐/๒๕๕๓)
พระราชบัญญัติองค์การมหาชนฯ มิได้มบี ทบัญญัติใดที6กําหนดให้องค์การมหาชนต้อง
สังกัดกระทรวง เป็ นเพียงกําหนดให้รฐั มนตรีผู้รกั ษาการตามพระราชกฤษฎีกาจัดตัง% องค์การมหาชน
มีอํานาจหน้าทีก6 าํ กับดูแลการดําเนินกิจการขององค์การมหาชนนัน% โดยจะต้องพิจารณาความเกีย6 วเนื6อง
ในด้านอํานาจหน้าที6ของกระทรวงกับองค์การมหาชนให้มคี วามสัมพันธ์กนั (ความเห็นคณะกรรมการ
กฤษฎีกา : เรือ6 งเสร็จที6 ๑๑๗/๒๕๔๗)
๓๒

๑๙

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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หมวด ๗
การยุบเลิก

มาตรา ๔๔ องค์ ก ารมหาชนเป็ นอั น ยุ บ เลิ ก ในกรณี อ ย่ า งใดอย่ า งหนึ6 ง
ดังต่อไปนี%
(๑) เมื6อสิน% สุดระยะเวลาการดําเนินกิจการขององค์การมหาชนตามทีก6 ําหนดไว้
ในพระราชกฤษฎีกาจัดตัง%
(๒) เมื6อการดําเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ท6ีกําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา
จัดตัง% องค์การมหาชนนัน% เสร็จสิน% ลง และรัฐมนตรีผูร้ กั ษาการตามพระราชกฤษฎีกาจัดตัง%
องค์การมหาชนนัน% ได้ประกาศยุตกิ ารดําเนินการขององค์การมหาชนนัน% ในราชกิจจานุเบกษา
(๓) ในกรณีนอกจาก (๑) และ (๒) เมื6อรัฐบาลเห็นควรยุบเลิกการดําเนินกิจการ
ขององค์การมหาชน โดยตราเป็ นพระราชกฤษฎีกายุบเลิก
ให้ ส ภาพนิ ติ บุ ค คลขององค์ ก ารมหาชนดํ า รงอยู่ ต ราบเท่ า เวลาที6 จํ า เป็ น
เพื6อประโยชน์ในการดําเนินการตามมาตรา ๔๕
มาตรา ๔๕ ทรัพย์สนิ ขององค์การมหาชนเป็ นทรัพย์สนิ ของรัฐ และเมื6อมีการ
ยุบเลิกองค์การมหาชน ให้มเี จ้าหน้าที6ทําการตรวจสอบทรัพย์สนิ และชําระบัญชีรวมทัง%
การโอนหรือการจําหน่ ายทรัพย์สนิ ที6ยงั คงเหลืออยู่และการจัดการเกี6ยวกับบุคลากรของ
องค์การมหาชน ทัง% นี% ตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื6อนไขทีค6 ณะรัฐมนตรีกาํ หนด
ผูร้ บั สนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี

๒๐
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี% คือ โดยที6การดําเนินงาน
ตามโครงการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของรัฐ หรือการดําเนินงานตามแผนงานหรือนโยบาย
เพื6อจัดทําบริการสาธารณะด้านใดด้านหนึ6งโดยเฉพาะมักจะมีปัญหาความสลับซับซ้อน
ความขัดแย้งในการดําเนินการ การซับซ้อนของความรับผิดชอบในระหว่างส่วนราชการ
ซึ6งปั ญ หาเหล่ านี% ก่ อให้เกิดความล่ าช้า และความไม่ ยืด หยุ่น ของกฎระเบียบราชการ
ดังนัน% เพื6อลดปั ญหาดังกล่าวและเพื6อเปิ ดโอกาสให้มกี ารจัดระบบบริหารแนวใหม่สาํ หรับ
ภารกิจของรัฐทีม6 ลี กั ษณะเฉพาะในบางกรณี ให้มคี วามคล่องตัวและมีการใช้ประโยชน์ใน
ทรัพยากรและบุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ตลอดจนเพื6อบูรณาการ
ให้ ผู้ เกี6ย วข้อ งทัง% หมดเข้า ร่ ว มกัน ทํ า งานอย่ า งมีเอกภาพ และประสานงานกัน เพื6 อ
ความรวดเร็ว ในการดําเนิ น งาน ซึ6งต้อ งอาศัย ความเร่งด่ วน จึงสมควรมีก ฎหมายให้
ฝ่ ายบริหารสามารถตัง% หน่วยงานบริหารเป็ นองค์การมหาชนทีแ6 ตกต่างไปจากส่วนราชการ
หรือรัฐวิสาหกิจได้ จึงจําเป็ นต้องตราพระราชบัญญัตนิ %ี
พระราชบัญญัตอิ งค์การมหาชน (ฉบับที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙๓๓
มาตรา ๒ พระราชบั ญ ญั ติ น%ี ใ ห้ ใ ช้ บ ัง คับ ตั ง% แต่ ว ัน ถั ด จากวัน ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
มาตรา ๒๑ ให้องค์การมหาชนทุกแห่งดําเนินการเสนอร่างพระราชกฤษฎีกา
เพื6อแก้ไขเพิม6 เติมพระราชกฤษฎีกาจัดตัง% องค์การมหาชนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
องค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึง6 แก้ไขเพิม6 เติมโดยพระราชบัญญัตนิ %ีไปยังคณะรัฐมนตรี
ภายในหนึ6 งร้อ ยแปดสิบ วัน นั บ แต่ว นั ที 6พ ระราชบัญ ญัต ินี%ใ ช้บ งั คับ หากไม่ส ามารถ
ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ก็ให้สาํ นักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการดําเนินการแทนและเสนอเรื6องต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป
มาตรา ๒๒ ให้คณะกรรมการขององค์การมหาชนตามพระราชกฤษฎีกาจัดตัง%
องค์การมหาชนที6มีอยู่ในวัน ก่อ นวัน ที6พ ระราชบัญ ญัติน%ี ใช้บ ังคับ เป็ น คณะกรรมการ
ขององค์การมหาชนนัน% จนครบวาระการดํารงตําแหน่ งตามทีก6 ําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา
จัดตัง% ดังกล่าว
การนับ วาระการดํา รงตํ าแหน่ งของประธานกรรมการและกรรมการซึ6งมิใช่
กรรมการโดยตําแหน่งขององค์การมหาชนตามวรรคหนึ6ง ให้นับต่อเนื6องกับการนับวาระ
๓๓ ราชกิจจานุ เบกษา

เล่ม ๑๓๓/ตอนที6 ๑๒ ก/หน้า ๑/๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

๒๑

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตัง% องค์การมหาชนและตามพระราชบัญ ญัติองค์การมหาชน
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึง6 แก้ไขเพิม6 เติมโดยพระราชบัญญัตนิ %ี
มาตรา ๒๓ ผูใ้ ดดํารงตําแหน่งกรรมการขององค์การมหาชนอยู่ในวันก่อนวันที6
พระราชบัญญัตนิ %ีใช้บงั คับเกินกว่าจํานวนทีก6 ําหนดในมาตรา ๑๙/๑ แห่งพระราชบัญญัติ
องค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึง6 แก้ไขเพิม6 เติมโดยพระราชบัญญัตนิ %ี ให้ผนู้ ัน% ลาออกจาก
ตําแหน่งกรรมการขององค์การมหาชนหนึ6งองค์การมหาชนใด หรือมอบหมายให้ผู้อ6ืน
ปฏิบ ตั ิร าชการแทน แล้ว แต่ ก รณี จนเหลือไม่เกินจํานวนที6กําหนดภายในสามสิบวัน
นับแต่วนั ทีพ6 ระราชบัญญัตนิ %ีใช้บงั คับ ถ้ามิได้ดําเนินการดังกล่าว ในกรณีทเ6ี ป็ นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิให้ถือว่าพ้นจากตําแหน่ งกรรมการที6ได้รบั แต่งตัง% ทัง% หมดตัง% แต่วนั ถัดจาก
วันครบกําหนดสามสิบวัน ในกรณีทเ6ี ป็ นกรรมการโดยตําแหน่ง ห้ามมิให้ได้รบั เบีย% ประชุม
หรือผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ทีเ6 กิดขึน% ภายหลังครบกําหนดสามสิบวันจนกว่าจะได้มี
การมอบหมายให้ผอู้ 6นื ปฏิบตั ริ าชการแทนจนเหลือไม่เกินจํานวนทีก6 าํ หนด
มาตรา ๒๔ ภายใต้บงั คับมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติน%ี ในวาระเริม6 แรก
มิให้นํ าบทบัญ ญัติม าตรา ๒๘ และมาตรา ๓๕ แห่ งพระราชบัญ ญัติองค์ก ารมหาชน
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ6ง แก้ไ ขเพิ6ม เติม โดยพระราชบัญ ญั ติน%ี มาใช้บ ัง คับ กับ ผู้ อํ า นวยการ
หรือเจ้าหน้าทีข6 ององค์การมหาชนซึ6งดํารงตําแหน่ งอยู่ในวันก่อนวันทีพ6 ระราชบัญญัติน%ี
ใช้บงั คับ และมีคุณสมบัตหิ รือไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัตอิ งค์การมหาชน
พ.ศ. ๒๕๔๒ และตามพระราชกฤษฎีกาจัดตัง% องค์การมหาชนซึ6งใช้บงั คับอยู่ในขณะนัน%
แล้วแต่กรณี เว้นแต่การขาดคุณสมบัตหิ รือการมีลกั ษณะต้องห้ามนัน% เกิดขึน% ภายหลังวันที6
พระราชบัญญัตนิ %ใี ช้บงั คับ
มาตรา ๒๕ ในวาระเริ6 ม แรก มิ ใ ห้ นํ า บทบั ญ ญั ติ ม าตรา ๒๘ (๒) แห่ ง
พระราชบัญญัตอิ งค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ6งแก้ไขเพิ6มเติมโดยพระราชบัญญัติน%ี
มาใช้บงั คับกับผู้อํานวยการซึ6งดํารงตําแหน่ งอยู่ในวันก่อนวันที6พระราชบัญญัติน%ีใช้บงั คับ
โดยให้ผนู้ นั % ดํารงตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการต่อไปจนครบระยะเวลาตามทีก6 าํ หนดในสัญญาจ้าง
มาตรา ๒๖ ให้นายกรัฐมนตรีรกั ษาการตามพระราชบัญญัตนิ %ี
หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้พ ระราชบัญ ญัติฉ บับ นี% คือ โดยที6ในปั จ จุ บ ัน
การจัด ตั ง% องค์ ก ารมหาชนยัง ขาดมาตรการส่ ง เสริม และการใช้ ป ระโยชน์ เกี6 ย วกับ
ทรัพ ยากรและบุ ค คล จึง ไม่ อ าจบริห ารงานให้ เกิด ประสิท ธิภ าพสูง สุ ด ตามหลัก การ
๒๒
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บริหารงานภาครัฐแบบใหม่ สมควรกําหนดให้มคี ณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การ
มหาชนเพื6อรับผิดชอบในการเสนอแนะนโยบาย แนวทางการดํ า เนิ น งาน การพัฒ นา
และหลัก เกณฑ์ก ลางที6เกี6ย วกับ การจัด ตัง% การรวม และการยุ บ เลิก องค์ก ารมหาชน
ต่อคณะรัฐมนตรี ปรับปรุงองค์ประกอบ คุณสมบัตแิ ละลักษณะต้องห้าม และอํานาจหน้าที6
ของคณะกรรมการขององค์การมหาชนและผูอ้ ํานวยการขององค์การมหาชนให้เหมาะสม
ยิง6 ขึน% ตลอดจนกําหนดแนวทางการปฏิบตั งิ านขององค์การมหาชนให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมืองทีด6 ี อันจะทําให้การบริหารงานและการปฏิบตั ภิ ารกิจ
ขององค์การมหาชนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิง6 ขึน% จึงจําเป็ นต้องตราพระราชบัญญัตนิ %ี
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พระราชกฤษฎีกา
จัดตัง% โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
พ.ศ. ๒๕๔๓
ภูมพิ ลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที6 ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๓
เป็ นปี ท6ี ๕๕ ในรัชกาลปั จจุบนั
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพ ลอดุ ย ลเดช มีพ ระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยทีเ6 ป็ นการสมควรจัดตัง% โรงเรียนมหิดลวิทยานุ สรณ์ขน%ึ เป็ นองค์การมหาชน
ตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
และมาตรา ๕ แห่ งพระราชบัญ ญั ติ องค์ ก ารมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงทรงพระกรุ ณ า
โปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึน% ไว้ ดังต่อไปนี%
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎี ก านี% เรีย กว่ า “พระราชกฤษฎี ก าจัด ตัง% โรงเรีย น
มหิดลวิทยานุสรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๓”
มาตรา ๒ ๓๔ พระราชกฤษฎี ก านี% ให้ ใ ช้บ ัง คับ ตัง% แต่ ว ัน ถัด จากวัน ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชกฤษฎีกานี%
“โรงเรียน” หมายความว่า โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
“ผูอ้ าํ นวยการ” หมายความว่า ผูอ้ าํ นวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
“เจ้าหน้าที”6 หมายความว่า เจ้าหน้าทีข6 องโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผรู้ กั ษาการตามพระราชกฤษฎีกานี%
มาตรา ๔ ให้รฐั มนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี%
๓๔

ราชกิจจานุ เบกษา เล่ม ๑๑๗/ตอนที6 ๗๙ ก/หน้า ๑/๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๓
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หมวด ๑
การจัดตัง% วัตถุประสงค์ และอํานาจหน้าที6
มาตรา ๕ ให้จ ดั ตัง% องค์การมหาชนขึน% เรียกว่า “โรงเรียนมหิดลวิทยานุ สรณ์ ”
และให้มชี 6อื เป็ นภาษาอังกฤษว่า “Mahidol Wittayanusorn School”
มาตรา ๖ ให้โรงเรียนมีทท6ี าํ การอยู่ในจังหวัดนครปฐม
มาตรา ๗ ให้โรงเรียนมีวตั ถุประสงค์เพื6อบริหารจัดการและดําเนินการจัดการเรียน
การสอนในระดับมัธยมศึกษาทีม6 งุ่ เน้นความเป็ นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
สําหรับนักเรียนทีม6 ศี กั ยภาพสูงทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
มาตรา ๘ เพื6อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามมาตรา ๗ ให้โรงเรียนมีอํานาจหน้าทีห6 ลัก
ดังนี%
(๑) ดํ า เนิ น การเรีย นการสอนที6มุ่ ง เน้ น ความเข้ม ข้น ของการเรีย นการสอน
ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สําหรับนักเรียนที6มศี กั ยภาพสูงทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์
(๒) จัดทําหลักสูต ร วิธีการเรียนการสอน สื6อและอุป กรณ์ การเรียนการสอน
สําหรับใช้ในโรงเรียน
(๓) ดํา เนิ น การและส่งเสริม ให้ห น่ ว ยงานที6เกี6ย วข้อ งและภาคเอกชนเข้ามา
มีสว่ นร่วมในการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
(๔) ให้บริการพิเศษทางด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
มาตรา ๙ นอกจากอํานาจหน้าทีต6 ามมาตรา ๘ ให้โรงเรียนมีอํานาจทํากิจการ
ดังต่อไปนี%ดว้ ย
(๑) ถือกรรมสิทธิ d มีสทิ ธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ
(๒) ก่อตัง% สิทธิ หรือทํานิตกิ รรมใด ๆ เกีย6 วกับทรัพย์สนิ
(๓) ทํ า ความตกลงและร่ ว มมือ กับ องค์ ก ารหรือ หน่ ว ยงานในประเทศและ
ต่ า งประเทศ หรือ องค์ก รปกครองส่วนท้องถิ6น ในกิจการที6เกี6ย วกับ การเรีย นการสอน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของโรงเรียน
(๔) จัดให้มแี ละให้ทุนเพื6อสนับสนุ นการศึกษาของนักเรียนและการดําเนินงาน
ของโรงเรียน
(๕) เข้าร่วมทุนกับนิตบิ ุคคลอื6นในกิจการทีเ6 กีย6 วกับวัตถุประสงค์ของโรงเรียน
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(๖) กู้ยมื เงินเพื6อประโยชน์ในกิจการที6เกี6ยวกับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ของโรงเรียน
(๗) ให้กู้ยืม เงินเพื6อเป็ น ทุนการศึกษาแก่ นักเรีย นของโรงเรียนซึ6งขาดแคลน
ทุนทรัพย์โดยมีหลักประกันด้วยบุคคลหรือทรัพย์
(๘) เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง ค่าตอบแทน หรือค่าบริการในการดําเนิน
กิจการ
(๙) ให้ประกาศนียบัตร หนังสือรับรอง และเครื6องหมายวิทยฐานะในกิจกรรม
ทีเ6 ป็ นไปตามวัตถุประสงค์และอํานาจหน้าทีข6 องโรงเรียน
(๑๐) กระทํ า การอื6น ใดที6จํา เป็ น หรือ ต่ อ เนื6 อ งเพื6อ ให้ บ รรลุ ว ัต ถุ ป ระสงค์ข อง
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของโรงเรียน
การเข้าร่วมทุนกับนิติบุคคลอื6นตาม (๕) และการกู้ยืมเงินตาม (๖) ให้เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ทค6ี ณะรัฐมนตรีกาํ หนด
หมวด ๒
ทุน รายได้ และทรัพย์สนิ
มาตรา ๑๐ ทุนและทรัพย์สนิ ในการดําเนินกิจการของโรงเรียนประกอบด้วย
(๑) เงินหรือทรัพย์สนิ ทีไ6 ด้รบั โอนมาตามมาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๖ วรรคหก
(๒) เงินทีร6 ฐั บาลจ่ายให้เป็ นทุนประเดิม
(๓) เงินอุดหนุนทัวไปที
6 ร6 ฐั บาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสมเป็ นรายปี
(๔) เงินอุดหนุ นจากภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน6 หรือองค์กรอื6น
รวมทัง% จากต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ และเงินหรือทรัพย์สนิ ทีม6 ผี อู้ ุทศิ ให้
(๕) ค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง ค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือรายได้จากการดําเนินการ
(๖) ดอกผลของเงินหรือรายได้จากทรัพย์สนิ ของโรงเรียน
มาตรา ๑๑ บรรดารายได้ของโรงเรียนไม่เป็ นรายได้ทต6ี อ้ งนําส่งกระทรวงการคลัง
ตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง และกฎหมายว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณ
มาตรา ๑๒ ให้อสังหาริมทรัพ ย์ซ6ึงโรงเรียนได้มาจากการให้หรือซื%อด้วยเงิน
รายได้ของโรงเรียนเป็ นกรรมสิทธิของโรงเรี
ยน
d
ให้โรงเรียนมีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้ จําหน่ าย และจัดหา
ประโยชน์จากทรัพย์สนิ ของโรงเรียน
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มาตรา ๑๓ การใช้จ่ายเงินของโรงเรียน ให้ใช้จ่ายไปเพื6อกิจการของโรงเรียน
โดยเฉพาะ
การเก็ บ รัก ษาและเบิ ก จ่ า ยเงิน ของโรงเรี ย น ให้ เ ป็ นไปตามข้ อ บั ง คั บ ที6
คณะกรรมการกําหนด
หมวด ๓
การบริหารและการดําเนินกิจการ
มาตรา ๑๔ ให้ มีค ณะกรรมการคณะหนึ6 ง เรีย กว่ า “คณะกรรมการบริห าร
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์” ประกอบด้วย
(๑) ประธานกรรมการ ซึ6งคณะรัฐมนตรีแ ต่ งตัง% จากผู้ท รงคุณ วุฒิซ6ึงมีความรู้
ความเชีย6 วชาญและประสบการณ์สงู ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือเทคโนโลยี
(๒) กรรมการโดยตําแหน่ ง ได้แก่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ผูอ้ ํานวยการ
สํานักงบประมาณ อธิบดีกรมสามัญศึกษา ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ และผูอ้ าํ นวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(๓) กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ซึ6 ง คณะรัฐ มนตรีแ ต่ ง ตั %ง จากผู้ ซ6ึ ง มี ค วามรู้
ความเชี6ย วชาญ และความจัด เจนเป็ น ที6ป ระจัก ษ์ ในทางวิท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์
หรือสาขาอื6นที6เกี6ยวข้องและเป็ นประโยชน์ ต่อกิจการของโรงเรียน จํานวนไม่เกินสี6คน
ซึ6งจะต้อ งเป็ น สาขาวิท ยาศาสตร์ห รือคณิ ต ศาสตร์ไม่น้ อยกว่าสองคน และบุ คคลหนึ6 ง
ต้องเป็ นบุคคลซึง6 มิใช่ขา้ ราชการหรือผูป้ ฏิบตั งิ านในหน่ วยงานของรัฐ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒดิ งั กล่าวข้างต้นต้องแต่งตัง% จากบัญชีรายชื6อที6เจ้าหน้าที6
โรงเรี ย นเสนอหนึ6 ง คนและจากบั ญ ชี ร ายชื6 อ ที6 ผู้ ป กครองนั ก เรี ย นเสนอหนึ6 ง คน
ทัง% นี% ตามระเบียบทีค6 ณะกรรมการกําหนดตามมาตรา ๑๙
ให้ผูอ้ ํานวยการเป็ นกรรมการและเลขานุ การโดยตําแหน่ ง และให้ผู้อํานวยการ
แต่งตัง% เจ้าหน้าทีเ6 ป็ นผูช้ ่วยเลขานุการ
มาตรา ๑๕ ประธานกรรมการและกรรมการผู้ท รงคุ ณ วุฒิ ต้องมีคุ ณ สมบัติ
และไม่มลี กั ษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี%
(๑) มีสญ
ั ชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต6ํากว่าสามสิบห้าปี บริบรู ณ์ และไม่เกินเจ็ดสิบปี บริบรู ณ์
(๓) ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
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(๔) ไม่ เคยได้ร ับ โทษจํ าคุ ก โดยพิพ ากษาถึง ที6สุด ให้จํา คุ ก เว้น แต่ เป็ น โทษ
สําหรับความผิดทีไ6 ด้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) ไม่เป็ นผูด้ ํารงตําแหน่ งในทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ6น หรือผู้บริหาร
ท้องถิน6 กรรมการหรือผูด้ าํ รงตําแหน่ งซึง6 รับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ทีป6 รึกษา
พรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าทีพ6 รรคการเมือง
(๖) ไม่เป็ นเจ้าหน้ าที6หรือลูกจ้างของโรงเรียน หรือที6ปรึกษาหรือผู้เชี6ยวชาญ
ทีม6 สี ญ
ั ญาจ้างกับโรงเรียน
ความใน (๑) มิให้ใช้บงั คับแก่กรรมการชาวต่างประเทศซึง6 โรงเรียนจําเป็ นต้อง
แต่งตัง% ตามข้อผูกพัน หรือมีคุณสมบัตดิ เี ด่นอันเหมาะสมกับโรงเรียน
มาตรา ๑๖ ประธานกรรมการและกรรมการของโรงเรียนจะต้องไม่ประกอบ
กิจ การซึ6ง มีส ภาพเป็ นการแข่ ง ขัน กับ กิจ การของโรงเรีย น หรือ เป็ นผู้ มีส่ ว นได้ เสีย
ในกิจ การที6กระทํากับ โรงเรียน ทัง% นี% ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่ เป็ นผู้ซ6ึง
คณะกรรมการมอบหมายให้เป็ นประธานหรือกรรมการในบริษทั จํากัดหรือบริษทั มหาชน
จํากัดทีโ6 รงเรียนเป็ นผูถ้ อื หุน้
มาตรา ๑๗ ประธานกรรมการและกรรมการผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิมีว าระการดํารง
ตําแหน่งคราวละสีป6 ี
ในกรณี ท6ีประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณ วุฒิพ้นจากตําแหน่ งก่อน
วาระหรือในกรณีทค6ี ณะรัฐมนตรีแต่งตัง% กรรมการเพิม6 ขึน% ในระหว่างทีก6 รรมการซึง6 แต่งตัง%
ไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตําแหน่ ง ให้ผู้ได้รบั แต่งตัง% แทนตําแหน่ งที6ว่างหรือเป็ นกรรมการ
เพิม6 ขึน% อยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระทีเ6 หลืออยู่ของกรรมการซึง6 ได้แต่งตัง% ไว้แล้ว
เมื6อ ครบกํ า หนดตามวาระในวรรคหนึ6 ง หากยัง มิไ ด้มีก ารแต่ ง ตัง% ประธาน
กรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขน%ึ ใหม่ ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ6งพ้น
จากตําแหน่ งตามวาระนัน% อยู่ในตําแหน่ งเพื6อดําเนินการต่อไปจนกว่าประธานกรรมการ
หรือกรรมการซึง6 ได้รบั แต่งตัง% ใหม่เข้ารับหน้าที6
ประธานกรรมการหรือ กรรมการผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิซ6ึง พ้น จากตํ า แหน่ งตามวาระ
อาจได้รบั แต่งตัง% อีกได้ แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
มาตรา ๑๘ นอกจากการพ้นจากตําแหน่ งตามวาระ ประธานกรรมการและ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒพิ น้ จากตําแหน่งเมื6อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
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(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที6 มีความประพฤติเสื6อมเสีย
หรือหย่อนความสามารถ
(๔) ขาดคุณ สมบัติหรือมีลกั ษณะต้องห้ามอย่างหนึ6งอย่างใดตามมาตรา ๑๕
หรือกระทําการอันมีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๖
มาตรา ๑๙ คณะกรรมการมีอาํ นาจหน้าทีค6 วบคุมดูแลโรงเรียนให้ดาํ เนินกิจการ
ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ทก6ี าํ หนดไว้ อํานาจหน้าทีเ6 ช่นว่านี%ให้รวมถึง
(๑) กําหนดนโยบายการบริหารงาน และให้ความเห็นชอบแผนการดําเนินงาน
ของโรงเรียน
(๒) อนุมตั แิ ผนการลงทุนและแผนการเงินของโรงเรียน
(๓) ควบคุมดูแลการดําเนินงานและการบริหารงานทัวไป
6 ตลอดจนออกระเบียบ
ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกําหนดเกีย6 วกับโรงเรียนในเรื6อง ดังต่อไปนี%
(ก) การบริห ารงานทัว6 ไปในโรงเรีย น การจัด แบ่ งส่ว นงานของโรงเรีย น
และขอบเขตหน้าทีข6 องส่วนงานดังกล่าว
(ข) การกําหนดตําแหน่ ง คุณสมบัตเิ ฉพาะตําแหน่ง อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง
และเงินอื6นของเจ้าหน้าทีแ6 ละลูกจ้าง
(ค) การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตัง% การประเมินผลงาน การถอดถอน
วินั ย และการลงโทษทางวินั ย การออกจากตํ า แหน่ ง การร้อ งทุ ก ข์แ ละการอุ ท ธรณ์
การลงโทษของเจ้าหน้าทีแ6 ละลูกจ้าง รวมทัง% วิธกี ารและเงื6อนไขในการจ้างลูกจ้าง
(ง) การบริห ารและจัด การการเงิน การพัส ดุ และทรัพ ย์สนิ ของโรงเรีย น
รวมทัง% การบัญชีและการจําหน่ายทรัพย์สนิ จากบัญชีเป็ นสูญ
(จ) การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อ6นื แก่เจ้าหน้าทีแ6 ละลูกจ้าง
(ฉ) ขอบเขตอํานาจหน้าที6 หลักเกณฑ์และวิธกี ารเกีย6 วกับการปฏิบตั หิ น้าที6
ของผูต้ รวจสอบภายใน
(ช) วิธกี ารและหลักเกณฑ์ในการจัดทําบัญชีรายชื6อของเจ้าหน้าทีโ6 รงเรียน
และบัญ ชีรายชื6อของผู้ปกครองนักเรียน เพื6อเสนอคัดเลือกเป็ นกรรมการผู้ทรงคุณ วุฒิ
ตามมาตรา ๑๔ (๓) ซึ6งในกรณีของเจ้าหน้าที6โรงเรียนนัน% คณะกรรมการอาจพิจารณา
กําหนดระดับของเจ้าหน้าทีข6 องโรงเรียนทีจ6 ะมีสทิ ธิเสนอด้วยก็ได้
(๔) การกระทําอื6นใดทีจ6 าํ เป็ นหรือต่อเนื6องเพื6อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของโรงเรียน
ระเบี ย บเกี6 ย วกั บ การจํ า หน่ ายทรัพ ย์ สิน จากบั ญ ชี เ ป็ นสู ญ ตาม (๓) (ง)
ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทค6ี ณะรัฐมนตรีกาํ หนด
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มาตรา ๒๐ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึง6 หนึ6งของจํานวนกรรมการทัง% หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในการประชุม คณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่ มาประชุ มหรือ ไม่ อ าจ
ปฏิบตั หิ น้าทีไ6 ด้ ให้ทป6ี ระชุมเลือกกรรมการคนหนึ6งเป็ นประธานในทีป6 ระชุม
ในการปฏิบตั ิหน้าที6 ประธานกรรมการหรือกรรมการผูใ้ ดมีส่วนได้เสียโดยตรง
หรือโดยอ้อมในเรื6องที6คณะกรรมการพิจารณา ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้นัน%
แจ้งให้ทป6ี ระชุมทราบและให้ทป6ี ระชุมพิจารณาว่ากรรมการผูน้ ัน% สมควรจะอยู่ในทีป6 ระชุม
และหรือมีมติในการประชุมเรื6องนัน% ได้หรือไม่ ทัง% นี% ตามระเบียบทีค6 ณะกรรมการกําหนด
การวินิจฉัยชีข% าดของทีป6 ระชุมให้ถอื เสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ6งให้มเี สียงหนึ6ง
ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในทีป6 ระชุมออกเสียงเพิม6 ขึน% อีกเสียงหนึ6ง
เป็ นเสียงชีข% าด
มาตรา ๒๑ คณะกรรมการมีอํานาจแต่ งตัง% ผู้ทรงคุณวุฒิซ6งึ มีความเชี6ยวชาญ
ให้เป็ นที6ปรึกษาของคณะกรรมการ และมีอํานาจแต่งตัง% คณะอนุ กรรมการเพื6อพิจารณา
หรือปฏิบตั กิ ารอย่างใดอย่างหนึ6งตามทีค6 ณะกรรมการมอบหมายได้
การประชุมคณะอนุกรรมการ ให้นํามาตรา ๒๐ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๒ ให้ ป ระธานกรรมการ กรรมการ ที6ป รึก ษา และอนุ ก รรมการ
ได้รบั เบีย% ประชุมหรือประโยชน์ตอบแทนอื6นตามหลักเกณฑ์ทค6ี ณะรัฐมนตรีกาํ หนด
มาตรา ๒๓ ให้โรงเรียนมีผอู้ าํ นวยการคนหนึ6ง
คณะกรรมการเป็ นผูม้ อี าํ นาจสรรหา แต่งตัง% และถอดถอนผูอ้ าํ นวยการ
หลัก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารสรรหาผู้ อํ า นวยการ ให้ เ ป็ นไปตามข้ อ กํ า หนด
ของคณะกรรมการ
มาตรา ๒๔ ผู้อํานวยการต้องเป็ นผูส้ ามารถทํางานให้แก่โรงเรียนได้เต็มเวลา
และต้องเป็ นผูม้ คี ุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี%
(๑) มีสญ
ั ชาติไทย
(๒) มีอายุไม่เกินหกสิบห้าปี บริบรู ณ์ในวันทีไ6 ด้รบั การแต่งตัง%
(๓) เป็ นผู้ทรงคุณ วุฒิซ6ึงมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ เหมาะสม
กับกิจการของโรงเรียนตามที6กําหนดไว้ในวัตถุประสงค์และอํานาจหน้าทีต6 ามมาตรา ๗
มาตรา ๘ และมาตรา ๙
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(๔) ไม่มลี กั ษณะต้องห้ามอย่างหนึ6งอย่างใดตามมาตรา ๑๕ (๓) (๔) (๕) หรือ (๖)
(๕) ไม่เป็ นผูม้ สี ว่ นได้เสียในกิจการทีก6 ระทํากับโรงเรียน
มาตรา ๒๕ ผูอ้ าํ นวยการมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสีป6 ี และอาจได้รบั แต่งตัง% อีกได้
แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
มาตรา ๒๖ นอกจากการพ้นจากตําแหน่ งตามวาระ ผูอ้ าํ นวยการพ้นจากตําแหน่ ง
เมื6อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ออกตามกรณีทก6ี าํ หนดไว้ในข้อตกลงระหว่างคณะกรรมการกับผูอ้ าํ นวยการ
(๔) คณะกรรมการให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที6 มีความประพฤติเสื6อมเสีย
หรือหย่อนความสามารถ
(๕) มีลกั ษณะต้องห้ามอย่างหนึ6งอย่างใดตามมาตรา ๒๔
มติของคณะกรรมการให้ผู้อํานวยการออกจากตําแหน่ งตาม (๔) ต้องประกอบด้วย
คะแนนเสีย งไม่ น้ อ ยกว่ า สองในสามของจํา นวนกรรมการเท่ า ที6มีอ ยู่ โดยไม่ นั บ รวม
ตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการ
มาตรา ๒๗ ผู้อํานวยการมีหน้ าที6บริห ารกิจ การของโรงเรีย นให้เป็ นไปตาม
กฎหมาย วัต ถุ ป ระสงค์ ข องโรงเรีย น ระเบีย บ ข้อ บัง คับ ข้อ กํ า หนด นโยบาย มติ
และประกาศของคณะกรรมการ และเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาเจ้าหน้าทีแ6 ละลูกจ้างทุกตําแหน่ ง
เว้นแต่ผูด้ ํารงตําแหน่ งผู้ตรวจสอบภายในตามมาตรา ๓๕ วรรคสอง รวมทัง% ให้มหี น้าที6
ดังต่อไปนี%
(๑) เสนอเป้ าหมาย แผนงาน และโครงการต่ อ คณะกรรมการ เพื6 อ ให้
การดําเนินงานของโรงเรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์
(๒) เสนอรายงานประจําปี เกีย6 วกับผลการดําเนินงานด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน
รวมทัง% รายงานการเงินและบัญชี ตลอดจนเสนอแผนการเงิน และงบประมาณของปี ต่อไป
ต่อคณะกรรมการเพื6อพิจารณา
(๓) เสนอความเห็นเกีย6 วกับการปรับปรุงกิจการและการดําเนินงานของโรงเรียน
ให้มปี ระสิทธิภาพและเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ต่อคณะกรรมการ
ผูอ้ าํ นวยการต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในการบริหารกิจการของโรงเรียน
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มาตรา ๒๘ ผูอ้ าํ นวยการมีอาํ นาจ
(๑) บรรจุ แต่งตัง% เลื6อน ลด ตัดเงินเดือน หรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยเจ้าหน้าที6
และลูก จ้าง ตลอดจนให้เจ้าหน้ าที6แ ละลูก จ้า งออกจากตํ าแหน่ ง ทัง% นี% ตามข้อ บังคับ
ทีค6 ณะกรรมการกําหนด
(๒) วางระเบีย บเกี6ยวกับ การดําเนิ นงานของโรงเรียนโดยไม่ ขดั หรือแย้งกับ
ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกําหนด นโยบาย มติ หรือประกาศทีค6 ณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๒๙ ในกิจการทีเ6 กีย6 วกับบุคคลภายนอก ให้ผอู้ ํานวยการเป็ นผูแ้ ทนของ
โรงเรียน เพื6อการนี%ผูอ้ าํ นวยการจะมอบอํานาจให้บุคคลใดปฏิบตั งิ านเฉพาะอย่างแทนก็ได้
แต่ตอ้ งเป็ นไปตามข้อบังคับทีค6 ณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๓๐ ให้ ค ณะกรรมการเป็ น ผู้กํ า หนดอัต ราเงิน เดือ นและประโยชน์
ตอบแทนอื6นของผูอ้ าํ นวยการ ตามหลักเกณฑ์ทค6ี ณะรัฐมนตรีกาํ หนด
หมวด ๔
ผูป้ ฏิบตั งิ านของโรงเรียน
มาตรา ๓๑ ผูป้ ฏิบตั งิ านของโรงเรียนมีสามประเภท คือ
(๑) เจ้าหน้าทีห6 รือลูกจ้าง ได้แก่ ผูซ้ ง6ึ ปฏิบตั งิ านโดยรับเงินเดือนหรือค่าจ้างจาก
งบประมาณของโรงเรียน
(๒) ที6 ป รึก ษาหรือ ผู้ เ ชี6 ย วชาญ ได้ แ ก่ ผู้ ซ6ึ ง โรงเรีย นจ้ า งให้ ป ฏิ บ ั ติ ห น้ า ที6
เป็ นทีป6 รึกษาหรือผูเ้ ชีย6 วชาญโดยมีสญ
ั ญาจ้าง
(๓) เจ้าหน้ าที6ของรัฐซึ6งมาช่วยปฏิบตั ิงานของโรงเรียนเป็ นการชัวคราวตาม
6
มาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัตอิ งค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๓๒ เจ้าหน้าที6 ต้องมีคุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี%
(๑) มีสญ
ั ชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต6ํากว่าสิบแปดปี บริบรู ณ์และไม่เกินหกสิบปี บริบรู ณ์
(๓) สามารถทํางานให้แก่โรงเรียนได้เต็มเวลา
(๔) มีคุ ณ วุฒิห รือ ประสบการณ์ เหมาะสมกับ วัต ถุ ป ระสงค์แ ละอํานาจหน้ า ที6
ของโรงเรียน
(๕) ไม่เป็ นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของ
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื6นของรัฐ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิน6
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(๖) ไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๕ (๓) (๔) หรือ (๕)
(๗) ไม่เป็ นผูม้ สี ว่ นได้เสียในกิจการทีก6 ระทํากับโรงเรียน
ความใน (๑) มิให้ใช้บงั คับแก่เจ้าหน้าทีช6 าวต่างประเทศซึง6 โรงเรียนจําเป็ นต้องจ้าง
หรือแต่งตัง% ตามข้อผูกพันหรือตามลักษณะกิจการของโรงเรียน
มาตรา ๓๓ เจ้าหน้าทีพ6 น้ จากตําแหน่งเมื6อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะต้องห้ามอย่างหนึ6งอย่างใดตามมาตรา ๓๒
(๔) ถูก ให้ออก เพราะไม่ ผ่านการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ทีค6 ณะกรรมการกําหนดไว้ในข้อบังคับ
(๕) ถู ก ไล่ อ อกหรือ ปลดออก เพราะผิ ด วิ นั ย ตามหลัก เกณฑ์ แ ละวิธี ก าร
ทีค6 ณะกรรมการกําหนดไว้ในข้อบังคับ
มาตรา ๓๔ ในกรณี ท6ีข้าราชการ พนัก งาน เจ้าหน้ าที6 หรือ ผู้ป ฏิบ ัติงานอื6น
ในกระทรวง ทบวง กรม ราชการส่ ว นภู มิ ภ าค ราชการส่ ว นท้ อ งถิ6 น รัฐ วิส าหกิ จ
หรือ หน่ ว ยงานอื6 น ที6 ร ัฐ มนตรีข อให้ ม าเป็ นเจ้ า หน้ า ที6 ห รือ ลู ก จ้ า งโดยได้ ร ับ อนุ ม ั ติ
จากนายจ้างหรือผู้บ ังคับบัญ ชาของผู้นัน% และมีข้อตกลงที6ทําไว้ให้ผู้นัน% ได้รบั สิทธิตาม
มาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัตอิ งค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒
หมวด ๕
การบัญชี การตรวจสอบ และการประเมินผลงานของโรงเรียน
มาตรา ๓๕ การบัญ ชีข องโรงเรีย น ให้จ ัด ทํ า ตามหลัก สากลตามแบบและ
หลักเกณฑ์ทค6ี ณะกรรมการกําหนด และต้องจัดให้มกี ารตรวจสอบภายในเกีย6 วกับการเงิน
การบัญชี และการพัสดุของโรงเรียน ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการ
ทราบอย่างน้อยปี ละครัง%
ในการตรวจสอบภายใน ให้มผี ปู้ ฏิบตั งิ านของโรงเรียนทําหน้าทีเ6 ป็ นผูต้ รวจสอบ
ภายในโดยเฉพาะและให้รบั ผิดชอบขึน% ตรงต่อคณะกรรมการตามระเบียบทีค6 ณะกรรมการ
กําหนด
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มาตรา ๓๖ ให้โรงเรียนจัดทํางบดุล งบการเงิน และบัญชีทําการส่งผูส้ อบบัญชี
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วนั สิน% ปี บญ
ั ชีทุกปี
ในทุ ก รอบปี ให้สํา นั ก งานการตรวจเงิน แผ่ น ดิน หรือ บุ ค คลภายนอกตามที6
คณะกรรมการแต่งตัง% ด้วยความเห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็ นผูส้ อบบัญชี
และประเมิน ผลการใช้จ่ายเงิน และทรัพ ย์สิน ของโรงเรีย น โดยให้แ สดงความคิด เห็น
เป็ นข้อวิเคราะห์ว่าการใช้จ่ายดังกล่าวเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ประหยัด และได้ผลตาม
เป้ าหมายเพียงใด แล้วทําบันทึกรายงานผลการสอบบัญชีเสนอต่อคณะกรรมการ
เพื6 อ การนี% ให้ ผู้ ส อบบัญ ชีมีอํ า นาจตรวจสอบสรรพสมุ ด บัญ ชีแ ละเอกสาร
หลัก ฐานต่ าง ๆ ของโรงเรีย น สอบถามผู้อํานวยการ ผู้ต รวจสอบภายใน เจ้าหน้ า ที6
และลูกจ้าง และเรีย กให้ส่งสรรพสมุ ดบัญ ชีแ ละเอกสารหลักฐานต่ าง ๆ ของโรงเรีย น
เป็ นการเพิม6 เติมได้ตามความจําเป็ น
มาตรา ๓๗ ให้โรงเรียนทํารายงานประจําปี เสนอรัฐมนตรี รายงานนี% ให้กล่าวถึง
ผลงานของโรงเรียนในปี ทล6ี ่วงมาแล้ว บัญชีทําการ พร้อมทัง% รายงานของผู้สอบบัญชี รวมทัง%
คําชีแ% จงเกีย6 วกับนโยบายของคณะกรรมการ โครงการ และแผนงานทีจ6 ะจัดทําในภายหน้า
มาตรา ๓๘ เพื6อ ประโยชน์ ในการส่ง เสริม ประสิท ธิภ าพและการตรวจสอบ
การดําเนินงานของโรงเรียนให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ โครงการ และแผนงานทีไ6 ด้จดั ทําไว้
ให้โรงเรียนจัดให้มกี ารประเมินผลการดําเนินงานของโรงเรียนตามระยะเวลาทีค6 ณะกรรมการ
กําหนด แต่ตอ้ งไม่นานกว่าสามปี
การประเมินผลตามวรรคหนึ6ง ให้จดั ทําโดยสถาบันหรือองค์กรที6เป็ นกลางและ
มีความเชี6ยวชาญในด้านการประเมินผลกิจการโรงเรียน โดยมีการคัดเลือกตามวิธกี าร
ทีค6 ณะกรรมการกําหนด
การประเมินผลการดําเนินงานของโรงเรียนจะต้องแสดงข้อเท็จจริงให้ปรากฏ
ในด้านต่าง ๆ ดังนี% ในด้านประสิทธิผล คือ ระดับผลสัมฤทธิของนั
กเรียน คุณภาพของ
d
หลักสูตรการเรียนการสอน และกิจกรรมการเรียน ในด้านประสิทธิภาพ คือ ความพร้อม
ในการดําเนินงานของโรงเรียน การบริหารการเงิน บุคลากร และทรัพย์สนิ และในด้าน
การพัฒนาองค์กร คือ คุณภาพของแผนงาน การดําเนินงานตามแผนงาน และคุณภาพ
ของการบริการ และในรายละเอียดอื6นตามทีค6 ณะกรรมการจะได้กาํ หนดเพิม6 เติมขึน%
ในกรณีทม6ี เี หตุผลจําเป็ นเป็ นการเฉพาะกาล จะจัดให้มกี ารประเมินเป็ นครัง% คราว
ตามมาตรานี%ดว้ ยก็ได้
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หมวด ๖
การกํากับดูแล

มาตรา ๓๙ ให้รฐั มนตรีมอี าํ นาจหน้าทีก6 าํ กับดูแลการดําเนินกิจการของโรงเรียน
ให้เป็ นไปตามกฎหมายและให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดตัง% โรงเรียน นโยบาย
ของรัฐบาล และมติคณะรัฐมนตรีท6เี กีย6 วกับโรงเรียน เพื6อการนี%ให้รฐั มนตรีมอี ํานาจสังให้
6
โรงเรียนชี%แจงแสดงความคิดเห็น ทํารายงาน หรือยับยัง% การกระทําของโรงเรียนที6ขดั ต่อ
วัตถุประสงค์ของการจัดตัง% โรงเรียน นโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรีทเ6ี กีย6 วกับ
โรงเรียน ตลอดจนสังสอบสวนข้
6
อเท็จจริงเกีย6 วกับการดําเนินการได้
หมวด ๗
ประกาศนียบัตรและเครื6องหมายวิทยฐานะ
มาตรา ๔๐ โรงเรียนอาจออกข้อบังคับกําหนดให้มปี ระกาศนียบัตร และหนังสือ
รับรองการศึกษา หรือกิจกรรมเกีย6 วกับการเรียนการสอนของโรงเรียน
มาตรา ๔๑ โรงเรียนอาจกําหนดให้มเี ครื6องหมายวิทยฐานะ
การกําหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบของเครื6องหมายวิทยฐานะ
ให้ทาํ เป็ นประกาศของโรงเรียนโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เครื6องหมายวิทยฐานะจะใช้ในโอกาสใด โดยมีเงื6อนไขอย่างใด ให้เป็ นไปตาม
ข้อบังคับของโรงเรียน
มาตรา ๔๒ โรงเรียนอาจกําหนดให้มีตรา เครื6องหมาย หรือสัญ ลักษณ์ ของ
โรงเรียนหรือส่วนงานในโรงเรียนได้ โดยทําเป็ นข้อกําหนดและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๔๓ ในวัน ที6พ ระราชกฤษฎีกานี% ใช้บ ังคับ ให้ยุบ เลิก โรงเรียนมหิด ล
วิทยานุสรณ์ สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และให้รฐั มนตรีเสนอคณะรัฐมนตรี
ดําเนินการตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื6ออนุ มตั ิ
ให้มกี ารโอนทรัพย์สนิ สิทธิ หนี%สนิ และเงินงบประมาณของโรงเรียนมหิดลวิทยานุ สรณ์
สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ทีม6 อี ยู่ในวันที6พระราชกฤษฎีกานี%ใช้บงั คับ
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เว้น แต่ เงิน งบประมาณหมวดเงิน เดือ นและค่ า จ้างประจํ าซึ6 งมีผู้ค รองอยู่ ไ ปเป็ น ของ
โรงเรียนตามพระราชกฤษฎีกานี%
มาตรา ๔๔ ในวาระเริ6ม แรก ให้ มีค ณะกรรมการบริห ารโรงเรีย นมหิ ด ล
วิทยานุ สรณ์ ประกอบด้วย อธิบดีกรมสามัญ ศึกษาเป็ น ประธาน ผู้อํานวยการสถาบัน
ส่ ง เสริม การสอนวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี ผู้ แ ทนสํา นั ก งาน ก.พ. ผู้ แ ทนสํา นั ก
งบประมาณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
กรรมการผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิ ในคณะกรรมการสถาบัน ส่ ง เสริม การสอนวิท ยาศาสตร์แ ละ
เทคโนโลยีค นหนึ6 ง ซึ6ง ประธานกรรมการของคณะกรรมการสถาบัน ส่งเสริม การสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมอบหมาย และผูท้ รงคุณวุฒอิ 6นื อีกไม่เกินสามคนซึง6 รัฐมนตรี
แต่งตัง% เป็ นกรรมการ และผูท้ าํ หน้าทีผ6 ูอ้ าํ นวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุ สรณ์ในขณะนัน%
เป็ น กรรมการและเลขานุ ก าร และให้ป ฏิบ ัติห น้ า ที6ไปจนกว่ า จะมีค ณะกรรมการตาม
พระราชกฤษฎีกานี% ซึ6งต้องไม่เกินหนึ6งร้อยแปดสิบวันนับ แต่ วนั ที6พ ระราชกฤษฎีกานี%
ใช้บงั คับ
มาตรา ๔๕ ภายใต้บงั คับมาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗ ให้ขา้ ราชการและลูกจ้าง
ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุ สรณ์ สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ6งดํารง
ตําแหน่ งอยู่ในวัน ที6พ ระราชกฤษฎีกานี%ใช้บงั คับ ยังคงเป็ นข้าราชการและลูกจ้างของ
กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และปฏิบตั หิ น้าทีใ6 นโรงเรียนตามพระราชกฤษฎีกานี%
โดยให้ถอื ว่าการปฏิบตั หิ น้าทีด6 งั กล่าวเป็ นการปฏิบตั หิ น้าทีร6 าชการหรือการปฏิบตั หิ น้าที6
ในฐานะลูกจ้างของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
มาตรา ๔๖ ข้าราชการและลูก จ้างซึ6งสมัค รใจเปลี6ย นไปเป็ น เจ้าหน้ าที6ห รือ
ลูกจ้างของโรงเรียน ให้ใช้สทิ ธิแจ้งความจํานงเป็ นหนังสือต่อผูบ้ งั คับบัญชาตามระเบียบ
ที6คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุ สรณ์ กําหนดภายในหนึ6งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วนั ทีพ6 ระราชกฤษฎีกานี%ใช้บงั คับ
การบรรจุ แ ละแต่ งตัง% เจ้าหน้ าที6แ ละลูก จ้างของโรงเรีย นให้ดํา รงตํ า แหน่ งใด
ให้เป็ น ไปตามอัตรากําลัง คุณ สมบัติ และอัตราเงิน เดือ นและเงิน ประจําตํ าแหน่ งหรือ
ค่าจ้างตามทีค6 ณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์กาํ หนด ทัง% นี% โดยต้องผ่าน
การคัดเลือกและประเมินผลตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีค6 ณะกรรมการบริหารโรงเรียน
มหิด ลวิท ยานุ สรณ์ กํา หนด ซึ6งหลัก เกณฑ์แ ละวิธีก ารดังกล่ าวต้อ งไม่ ข ดั หรือแย้งกับ
หลักเกณฑ์ทค6ี ณะรัฐมนตรีกําหนดตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัตอิ งค์การมหาชน
พ.ศ. ๒๕๔๒
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ในการคัด เลือ กและประเมิน ผลตามวรรคสอง ให้มีค ณะกรรมการคณะหนึ6 ง
มีจํานวนไม่เกินเจ็ดคนซึง6 ประกอบด้วยกรรมการโดยตําแหน่ง คือ ผูแ้ ทนสํานักงาน ก.พ.
ผู้แ ทนกรมสามัญ ศึก ษา ผู้แ ทนสถาบัน ส่งเสริม การสอนวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี
กับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทค6ี ณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุ สรณ์แต่งตัง% อีก
ไม่เกินสีค6 น โดยมีประธานกรรมการและเลขานุ การตามทีค6 ณะกรรมการบริหารโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ์แต่งตัง%
ให้ค ณะกรรมการตามวรรคสามดํา เนิ น การคัด เลือ กและประเมิน ข้าราชการ
และลูกจ้างที6ขอเปลี6ยนฐานะไปเป็ นเจ้าหน้ าที6หรือลูกจ้างของโรงเรียน และเสนอไปยัง
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เพื6อพิจารณาและให้ความเห็นชอบ
เมื6อคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุ สรณ์เห็นชอบตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการตามวรรคสีแ6 ล้ว ให้ประกาศผลการบรรจุและแต่งตัง% เจ้าหน้าทีแ6 ละลูกจ้าง
ของโรงเรีย นซึ6งต้ องกระทํ าให้แ ล้ว เสร็จภายในหนึ6 งปี นับ แต่ ว ัน ที6พ ระราชกฤษฎีก านี%
ใช้บ ัง คับ แต่ ก่ อ นการประกาศผลดัง กล่ า ว ให้ ค ณะกรรมการบริห ารโรงเรีย นมหิด ล
วิท ยานุ ส รณ์ แ จ้งให้เจ้าหน้ าที6แ ละลูก จ้างผู้ท6ีจ ะได้รบั การบรรจุแ ละแต่ งตัง% ทราบก่ อ น
อย่างน้อยสามสิบวันก่อนวันประกาศ และถ้าเจ้าหน้าทีห6 รือลูกจ้างทีเ6 กีย6 วข้องไม่ประสงค์
จะได้ ร ับ การบรรจุ แ ละแต่ ง ตั ง% ตามที6 ไ ด้ ร ับ การคัด เลือ กและประเมิ น ผล เจ้ า หน้ า ที6
หรือลูกจ้างอาจขอสละสิทธิการเปลี
6ยนฐานะของตนโดยทําเป็ นหนังสือต่อผูบ้ งั คับบัญชา
d
ตามระเบียบทีค6 ณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์กาํ หนดได้ก่อนวันกําหนด
ทีจ6 ะประกาศไม่น้อยกว่าสามวัน
ให้รฐั มนตรีเสนอคณะรัฐมนตรีดําเนินการตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติ
องค์ก ารมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื6ออนุ มตั ิให้โอนเงิน งบประมาณหมวดเงิน เดือนและ
ค่าจ้างประจําของข้าราชการและลูกจ้างของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สังกัดกรมสามัญศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ซึง6 ได้รบั การบรรจุและแต่งตัง% ตามประกาศของคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนมหิด ลวิท ยานุ สรณ์ ไปเป็ น ของโรงเรียนตามพระราชกฤษฎีก านี% นับ แต่ ว ัน ที6
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ประกาศผลการคัดเลือก
มาตรา ๔๗ ให้ ผู้ ท6ี ไ ด้ ร ับ การบรรจุ แ ละแต่ ง ตัง% เป็ นเจ้ า หน้ า ที6 แ ละลู ก จ้ า ง
ตามมาตรา ๔๖ ได้รบั เงินเดือน ค่าจ้าง หรือค่าตอบแทน ตามตําแหน่ ง อัตราเงินเดือน
และค่าจ้าง ตามทีค6 ณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุ สรณ์กําหนด รวมทัง% ได้รบั
สวัส ดิก ารและประโยชน์ อ ย่ า งอื6น ซึ6ง รวมกัน แล้ว ต้ อ งไม่ น้ อ ยกว่ า เงิน เดือ น ค่ า จ้า ง
ค่าตอบแทน หรือสวัสดิการและประโยชน์อย่างอื6นทีข6 า้ ราชการหรือลูกจ้างผูน้ นั % เคยได้รบั
จากส่วนราชการ
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การเปลีย6 นจากข้าราชการไปเป็ นเจ้าหน้าที6 ให้ถอื ว่าเป็ นการให้ออกจากราชการ
เพราะทางราชการเลิกหรือยุบตําแหน่ งตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
หรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
การเปลี6ย นจากลูก จ้างของส่วนราชการไปเป็ นลูก จ้างของโรงเรียน ให้ถือ ว่า
เป็ นการออกจากงานเพราะทางราชการยุบตําแหน่ งหรือเลิกจ้างโดยไม่มคี วามผิด และ
ให้ได้รบั บําเหน็จตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้าง
มาตรา ๔๘ ให้ส่วนราชการในโรงเรียนมหิดลวิทยานุ สรณ์ ซึ6งมีอยู่ในวันก่อน
วันที6พ ระราชกฤษฎีกานี%ใช้บงั คับ เป็ นส่วนงานของโรงเรียนจนกว่าจะได้ออกระเบียบ
ของโรงเรียนจัดตัง% ส่วนงานใหม่
มาตรา ๔๙ ในการดําเนินงานของโรงเรียนให้หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
ซึง6 ใช้บงั คับอยู่ในวันก่อนวันทีพ6 ระราชกฤษฎีกานี%ใช้บงั คับ ยังคงใช้บงั คับสําหรับการเรียน
การสอนต่อไปได้จนกว่านักเรียนทีเ6 รียนโดยหลักสูตรดังกล่าวจะสําเร็จการศึกษา
ให้หลักสูตรซึง6 จะกําหนดขึน% ตามพระราชกฤษฎีกานี% ใช้บงั คับตัง% แต่ปีการศึกษา
๒๕๔๔ เป็ นต้นไป
ในระหว่างที6ยงั ไม่มีระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกําหนดของโรงเรียน
มหิด ลวิท ยานุ ส รณ์ ให้ นํ า ระเบีย บ ข้อ บังคับ ประกาศ หรือ ข้อ กํ า หนดของโรงเรีย น
มหิด ลวิท ยานุ ส รณ์ ท6ีใช้ อ ยู่ ในวัน ก่ อ นวัน ที6พ ระราชกฤษฎี ก านี% ใช้บ ัง คับ มาใช้บ ัง คับ
โดยอนุโลม
ผูร้ บั สนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้พ ระราชกฤษฎี ก าฉบับ นี% คือ โดยที6ปั จ จุ บ ัน
ประเทศไทยขาดแคลนนั ก วิจ ัย พัฒ นาและนั ก ประดิษ ฐ์คิด ค้น ทางวิท ยาศาสตร์แ ละ
เทคโนโลยี จึงได้มกี ารส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในโรงเรียน
ตลอดจนมีก ารจัด ตัง% โรงเรีย นมหิดลวิท ยานุ สรณ์ แ ละโรงเรีย นจุฬ าภรณราชวิท ยาลัย
ซึง6 เป็ นโรงเรียนทีเ6 ปิ ดสอนเฉพาะสายวิทยาศาสตร์เท่านัน% โดยไม่มกี ารเปิ ดสอนสายศิลป์
และสายอื6น จํ านวน ๑๓ แห่ ง ขึ%น เพื6อ จัด การศึก ษาให้แ ก่ นั ก เรีย น แต่ ห ลัก สูต รและ
การจัดการเรียนการสอนก็ยงั คงเป็ นเช่นเดียวกับโรงเรียนทัวไป
6 ขณะนี%รฐั บาลมีนโยบาย
ที6จ ะให้ เด็ก และเยาวชนที6มีค วามสามารถพิ เศษทางวิท ยาศาสตร์แ ละคณิ ต ศาสตร์
ได้พ ัฒ นาอย่ างเต็ม ศัก ยภาพ ซึ6ง จําเป็ น ต้อ งมีวิธีก ารและหลัก สูต รที6มีล ัก ษณะพิเศษ
อัน แตกต่ างไปจากการเรียนการสอนในโรงเรียนปกติ ดังนัน% สมควรให้มีการจัดให้มี
โรงเรีย นวิท ยาศาสตร์ข%ึน โดยเฉพาะ เพื6 อ ให้ เ ป็ นโรงเรีย นที6 จ ัด การเรีย นการสอน
วิทยาศาสตร์อย่างเข้มข้นให้แก่นักเรียนทีม6 คี วามสามารถเป็ นพิเศษในทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ เพื6อเป็ นการเตรียมพื%นฐานสําหรับบุคคลทีม6 คี ุณภาพสูงเพื6อการศึกษา
ในระดับอุดมศึกษาในการทีจ6 ะสร้างนักวิชาการอันยอดเยีย6 มของประเทศและเพื6อทีจ6 ะให้
โรงเรียนทีจ6 ดั ตัง% ขึน% มีการบริหารและการจัดการเรียนการสอนทีม6 คี วามเป็ นอิสระ คล่องตัว
และมี ป ระสิท ธิภ าพ สมควรกํ า หนดให้ เป็ นองค์ ก ารมหาชนตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
องค์การมหาชน จึงได้นําโรงเรียนมหิดลวิทยานุ สรณ์มาจัดตัง% เป็ นโรงเรียนวิทยาศาสตร์
เพื6อเป็ นต้นแบบแก่โรงเรียนในลักษณะดังกล่าว จึงจําเป็ นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี%

๓๙

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พระราชกฤษฎีกา
จัดตัง% สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิ ารสนเทศ
(องค์การมหาชน)
พ.ศ. ๒๕๔๓
ภูมพิ ลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที6 ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๓
เป็ นปี ท6ี ๕๕ ในรัชกาลปั จจุบนั
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพ ลอดุ ล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที6เป็ นการสมควรจัดตัง% สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิ ารสนเทศ
ขึน% เป็ นองค์การมหาชนตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
และมาตรา ๕ แห่ งพระราชบัญ ญัติอ งค์ก ารมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงทรงพระกรุ ณ า
โปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึน% ไว้ ดังต่อไปนี%
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีก านี% เรีย กว่ า “พระราชกฤษฎีก าจัด ตัง% สํานั ก งาน
พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิ ารสนเทศ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓”
มาตรา ๒ ๓๕ พระราชกฤษฎี ก านี% ให้ ใ ช้บ ัง คับ ตัง% แต่ ว ัน ถัด จากวัน ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชกฤษฎีกานี%
“คณะกรรมการ” หมายความว่ า คณะกรรมการบริห ารสํ า นั ก งานพัฒ นา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมสิ ารสนเทศ
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการบริหารสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมสิ ารสนเทศ
“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิ ารสนเทศ
(องค์การมหาชน)
๓๕

ราชกิจจานุ เบกษา เล่ม ๑๑๗/ตอนที6 ๙๘ ก/หน้า ๑๙/๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๓

๔๐

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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“ผูอ้ ํานวยการ” หมายความว่า ผูอ้ ํานวยการสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมสิ ารสนเทศ
“เจ้าหน้าที6” หมายความว่า เจ้าหน้ าที6ของสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมสิ ารสนเทศ
“ลู ก จ้ า ง” หมายความว่ า ลู ก จ้ า งของสํ า นั ก งานพัฒ นาเทคโนโลยี อ วกาศ
และภูมสิ ารสนเทศ
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผรู้ กั ษาการตามพระราชกฤษฎีกานี%
มาตรา ๔ ให้รฐั มนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี*รักษาการ
ตามพระราชกฤษฎีกานี%
หมวด ๑
การจัดตัง% วัตถุประสงค์ และอํานาจหน้าที6
มาตรา ๕ ให้จดั ตัง% องค์การมหาชนขึน% เรียกว่า “สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมสิ ารสนเทศ (องค์การมหาชน)” เรียกโดยย่อว่า “สทอภ.” และให้ใช้ช6อื เป็ น
ภาษาอังกฤษว่ า “Geo - Informatics and Space Technology Development Agency
(Public Organization)” เรียกโดยย่อว่า “GISTDA”
มาตรา ๖ ให้สํานักงานมีท6ีตงั % ของสํานักงานแห่งใหญ่ อยู่ในกรุงเทพมหานคร
หรือจังหวัดอื6นทีร6 ฐั มนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๗๓๖ ให้สาํ นักงานมีวตั ถุประสงค์ต่อไปนี%
(๑) พัฒ นาเทคโนโลยีอวกาศและภู มิสารสนเทศให้เป็ น ความรู้ท6ีไร้พ รมแดน
และเกิดประโยชน์แก่สว่ นรวม
(๒) ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล จากภาพถ่ า ยดาวเที ย ม และเป็ นศู น ย์ ข้ อ มู ล
ด้านทรัพยากรธรรมชาติจากข้อมูลดาวเทียม
๓๖

เนื6 อ งจากวัต ถุ ป ระสงค์ในการจัด ตัง% สํ านั ก งานฯ ใน (๒) (๓) และ (๕) ตามมาตรา ๗
แห่ งพระราชกฤษฎีก าดังกล่ าว กํ าหนดให้สํ านั ก งานศึก ษาวิเคราะห์ ข ้อ มูล จากภาพถ่ ายดาวเทีย ม
และเป็ นศูน ย์ขอ้ มูลด้านทรัพ ยากรธรรมชาติจากข้อมูลดาวเทียม ให้บริการข้อมูลที6ได้จากเทคโนโลยี
อวกาศและภูมสิ ารสนเทศรวมทัง% บริการอื6นทีเ6 กีย6 วข้อง และศึกษา ค้นคว้า วิจยั พัฒนาและดําเนินการอื6น
ทีเ6 กีย6 วข้องหรือต่อเนื6องกับเทคโนโลยีอวกาศนัน% การทีจ6 ะดําเนินการให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ดงั กล่าว
จึงมีความจําเป็ นที6จะต้องซื%อและสร้างดาวเทียมสํารวจทรัพยากรธรรมชาติขนาดเล็กเพื6อใช้ในกิจการ
ของสํ านั ก งานพัฒ นาเทคโนโลยีอ วกาศและภู ม ิส ารสนเทศ (ความเห็ น คณะกรรมการกฤษฎี ก า :
เรือ6 งเสร็จที6 ๔๐๓/๒๕๔๖)

๔๑

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(๓)๓๗ ให้บริการข้อมูลทีไ6 ด้จากเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิ ารสนเทศ ซึง6 รวมทัง%
บริการอื6นทีเ6 กีย6 วข้อง
(๔) ให้บริการให้คาํ ปรึกษาและพัฒนาบุคลากรในด้านสํารวจข้อมูลจากระยะไกล
ด้วยดาวเทียมและภูมสิ ารสนเทศ
(๕) ศึกษา ค้นคว้า วิจยั พัฒนา และดําเนินการอื6นทีเ6 กี6ยวข้องหรือต่อเนื6องกับ
เทคโนโลยีอวกาศ ซึ6งรวมทัง% การพัฒนาและสร้างดาวเทียมสํารวจทรัพยากรธรรมชาติ
ขนาดเล็กเองได้
(๖) เป็ นหน่ ว ยงานหลัก กํ า หนดมาตรฐานกลางสํา หรับ ระบบสํา รวจข้อ มู ล
ระยะไกลและระบบภูมสิ ารสนเทศทีเ6 หมาะสม
มาตรา ๘ ๓๘ เพื6อให้บ รรลุวตั ถุ ป ระสงค์ตามมาตรา ๗ ให้สํานักงานมีอํานาจ
หน้าทีก6 ระทํากิจการดังต่อไปนี%ดว้ ย
(๑) ถือกรรมสิทธิ d มีสทิ ธิครอบครอง หรือมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ
(๒) ก่อตัง% สิทธิ หรือทํานิตกิ รรมใด ๆ เกีย6 วกับทรัพย์สนิ
(๓) เข้าร่วมทุนกับนิตบิ ุคคลอื6นในกิจการทีเ6 กีย6 วกับวัตถุประสงค์ของสํานักงาน
(๔) กูย้ มื เงินเพื6อประโยชน์ในการดําเนินการตามวัตถุประสงค์
(๕) เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง ค่าตอบแทน หรือค่าบริการในการดําเนิน
กิจการ
(๖) จัดให้มแี ละให้ทุนเพื6อสนับสนุนการดําเนินงานของสํานักงาน
๓๗

การให้บริการด้านอื6นทีเ6 กีย6 วข้องกับการให้บริการข้อมูล ต้องเป็ นการให้บริการในลักษณะ
ทีเ6 กีย6 วเนื6องกับการปฏิบตั หิ น้าทีใ6 นความรับผิดชอบของ สทอภ. ด้วย เช่น การช่วยเหลือในการใช้ขอ้ มูล
การให้บริการติดตัง% ข้อมูลของ สทอภ. กับเครือ6 งอุปกรณ์ของผูข้ อรับบริการ หรือการให้คาํ ปรึกษาแนะนํ า
แก่ ผู้ข อรับบริก ารในการจัดหาเครื6องอุ ปกรณ์ ท6ีมคี ุ ณ ลัก ษณะเหมาะสมกับการประยุก ต์ใช้ข ้อมูลของ
สทอภ. แต่ ไม่รวมถึงการดําเนิ นการจัดซื%อเครื6องอุ ปกรณ์ ต่าง ๆ ที6มจี ําหน่ ายทัวไปในแทนหน่
6
วยงาน
ผูข้ อรับบริการ (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา : เรือ6 งเสร็จที6 ๔๖๓/๒๕๔๙)
๓๘ การทีส
6 ํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิ ารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.)
จะจัดตัง% บริษัทในเครือในเชิงธุรกิจเพื6อให้บริการแก่หน่ วยงานภายนอก แม้จะทําได้ในลักษณะเป็ นการ
แสวงหารายได้เพือ6 นํามาใช้ในการพัฒนาองค์กรเท่านัน% แต่การตัง% บริษทั ย่อมมีสถานะเป็ นนิตบิ ุคคลแยก
ต่างหากจาก สทอภ. ซึ6งเป็ นผูถ้ อื หุน้ และอาจมีการเปลีย6 นแปลงโครงสร้างหรืออํานาจหน้าทีท6 น6ี อกเหนือ
ไปกว่าวัตถุ ประสงค์ของ สทอภ. ได้ อีกทัง% พระราชกฤษฎีกาจัดตัง% สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และสารสนเทศ (องค์ก ารมหาชน)ฯ ไม่ได้ให้อํ านาจในการถือ หุ้น สทอภ.จึงไม่ส ามารถจัดตัง% บริษัท
ขึน% ใหม่ได้ (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา : เรือ6 งเสร็จที6 ๙๙๓/๒๕๕๖)

๔๒
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(๗) ติด ต่ อ ประสานงานและทํ า ความตกลงร่ ว มมือ ในโครงการแลกเปลี6ย น
หรือ ช่ ว ยเหลือ ทางวิช าการกับ หน่ ว ยงานหรือ องค์ก ารต่ าง ๆ ทัง% ในและต่ า งประเทศ
ในกิจการอันเกีย6 วกับวัตถุประสงค์ของสํานักงาน
(๘) ปฏิบตั หิ น้าทีเ6 ป็ นหน่ วยงานเลขานุ การของคณะกรรมการทีม6 อี ํานาจหน้าที6
เกีย6 วกับเทคโนโลยีอวกาศและระบบสารสนเทศทางภูมศิ าสตร์ตามทีไ6 ด้รบั มอบหมาย
(๙) กระทําการอื6นใดทีจ6 าํ เป็ นหรือต่อเนื6องเพื6อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของสํานักงาน
การเข้าร่วมทุนตาม (๓) และการกู้ยมื เงินตาม (๔) ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ทีค6 ณะรัฐมนตรีกาํ หนด
หมวด ๒
ทุน รายได้ และทรัพย์สนิ
มาตรา ๙ ทุนและทรัพย์สนิ ในการดําเนินกิจการของสํานักงานประกอบด้วย
(๑) เงินหรือทรัพย์สนิ ทีไ6 ด้รบั โอนมาตามมาตรา ๔๒
(๒) เงินทีร6 ฐั บาลจ่ายให้เป็ นทุนประเดิม
(๓) เงินอุดหนุนทัวไปที
6 ร6 ฐั บาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสมเป็ นรายปี
(๔) เงิน อุ ด หนุ น จากภาคเอกชนหรือ องค์ ก รอื6น รวมทัง% จากต่ า งประเทศ
หรือองค์การระหว่างประเทศ และเงินหรือทรัพย์สนิ ทีม6 ผี อู้ ุทศิ ให้
(๕) ค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง ค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือรายได้จากการดําเนินการ
(๖) ดอกผลของเงินหรือรายได้จากทรัพย์สนิ ของสํานักงาน
มาตรา ๑๐ บรรดารายได้ของสํานักงานไม่เป็ นรายได้ทต6ี ้องนําส่งกระทรวงการคลัง
ตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง และกฎหมายว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณ
มาตรา ๑๑ ให้อสังหาริมทรัพย์ซง6ึ สํานักงานได้มาจากการให้หรือซือ% ด้วยเงินรายได้
ของสํานักงานเป็ นกรรมสิทธิของสํ
d านักงาน
ให้สาํ นักงานมีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้ จําหน่ าย และจัดหา
ประโยชน์จากทรัพย์สนิ ของสํานักงาน
มาตรา ๑๒ การใช้จ่ายเงินของสํานักงาน ให้ใช้จ่ายไปเพื6อกิจการของสํานักงาน
โดยเฉพาะ
การเก็ บ รัก ษาและเบิ ก จ่ า ยเงิน ของสํ า นั ก งาน ให้ เ ป็ นไปตามข้ อ บั ง คั บ
ทีค6 ณะกรรมการกําหนด
๔๓
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หมวด ๓
การบริหารและการดําเนินกิจการ
มาตรา ๑๓ ให้มีค ณะกรรมการคณะหนึ6 ง เรีย กว่ า “คณะกรรมการบริห าร
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิ ารสนเทศ” ประกอบด้วย
(๑) ประธานกรรมการ ซึ6งคณะรัฐมนตรีแ ต่ งตัง% จากผู้ท รงคุณ วุฒิซ6ึงมีความรู้
ความเชีย6 วชาญและประสบการณ์สงู ทางด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิ ารสนเทศ
(๒)๓๙ กรรมการโดยตําแหน่ง จํานวนสามคน ได้แก่ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี* ผูอ้ าํ นวยการสํานักงบประมาณ และเจ้ากรมแผนทีท6 หาร
(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนไม่เกินหกคน ซึ6งคณะรัฐมนตรีแต่งตัง% จาก
ผู้ซ6ึงมีค วามรู้ ความเชี6ย วชาญ และความจัด เจนเป็ น ที6ป ระจัก ษ์ ในทางวิท ยาศาสตร์
เทคโนโลยีอวกาศ ภูมสิ ารสนเทศ หรือสาขาอื6นที6เกีย6 วข้องและเป็ นประโยชน์ต่อกิจการ
ของสํานักงาน ซึ6งจะต้องเป็ นสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีอวกาศหรือภูมสิ ารสนเทศ
ไม่น้อยกว่าสามคน และต้องเป็ นบุคคลซึ6งมิใช่ขา้ ราชการหรือผูป้ ฏิบตั ิงานในหน่ วยงาน
ของรัฐอย่างน้อยสองคน
ให้ผูอ้ ํานวยการเป็ นกรรมการและเลขานุ การโดยตําแหน่ ง และให้ผู้อํานวยการ
แต่งตัง% เจ้าหน้าทีเ6 ป็ นผูช้ ่วยเลขานุการ
มาตรา ๑๔ ประธานกรรมการและกรรมการผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิ ต้อ งมีคุ ณ สมบัติ
และไม่มลี กั ษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี%
(๑) มีสญ
ั ชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต6ํากว่าสามสิบห้าปี บริบรู ณ์ และไม่เกินเจ็ดสิบปี บริบรู ณ์
(๓) ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๔) ไม่เคยได้รบั โทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที6สุดให้จําคุก เว้นแต่ เป็ นโทษ
สําหรับความผิดทีไ6 ด้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) ไม่เป็ นผูด้ ํารงตําแหน่ งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ6นหรือผู้บริหารท้องถิ6น
กรรมการหรือ ผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ซึ6 ง รับ ผิ ด ชอบการบริห ารพรรคการเมือ ง ที6ป รึก ษา
พรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าทีพ6 รรคการเมือง
๓๙

บุคคลซึ6งดํารงตําแหน่ งกรรมการโดยตําแหน่ งย่อมต้องเป็ นกรรมการจนกว่าจะพ้นจาก
ตํ า แหน่ งและไม่ ส ามารถลาออกได้ เพราะตํ า แหน่ งซึ6 ง กํ า หนดไว้ ย่ อ มมีโ ดยถาวร (ความเห็ น
คณะกรรมการกฤษฎีกา : เรือ6 งเสร็จที6 ๒๘๒/๒๕๔๘)
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(๖) ไม่เป็ นเจ้าหน้ าที6หรือลูกจ้างของสํานักงานหรือที6ปรึกษาหรือผู้เชี6ยวชาญ
ซึง6 มีสญ
ั ญาจ้างกับสํานักงาน
ความใน (๑) มิให้ใช้บงั คับแก่กรรมการชาวต่างประเทศซึง6 สํานักงานจําเป็ นต้อง
แต่งตัง% ตามข้อผูกพัน หรือมีคุณสมบัตดิ เี ด่นอันเหมาะสมกับสํานักงาน
มาตรา ๑๕ ประธานกรรมการและกรรมการจะต้ อ งไม่ เป็ น ผู้มีส่ ว นได้เสีย
ในกิจการที6กระทํากับสํานักงาน หรือในกิจการซึ6งมีสภาพเป็ นการแข่งขันกับกิจการของ
สํ า นั ก งาน ทั ง% นี% ไม่ ว่ า โดยทางตรงหรือ ทางอ้ อ ม เว้ น แต่ เป็ นผู้ ซ6ึ ง คณะกรรมการ
มอบหมายให้เป็ นประธานกรรมการหรือกรรมการในบริษทั จํากัดหรือบริษทั มหาชนจํากัด
ทีส6 าํ นักงานเป็ นผูถ้ อื หุน้
มาตรา ๑๖๔๐ ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีวาระการดํารง
ตําแหน่งคราวละสีป6 ี
เมื6อ ครบกํ า หนดตามวาระในวรรคหนึ6 ง หากยัง มิไ ด้มีก ารแต่ ง ตัง% ประธาน
กรรมการหรือ กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ข%ึน ใหม่ ให้ ป ระธานกรรมการหรือ กรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒซิ ง6ึ พ้นจากตําแหน่งตามวาระนัน% อยู่ในตําแหน่ งเพื6อดําเนินการต่อไปจนกว่า
ประธานกรรมการหรือกรรมการผูท้ รงคุณวุฒซิ ง6ึ ได้รบั แต่งตัง% ใหม่เข้ารับหน้าที6
ประธานกรรมการหรือ กรรมการผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิซ6ึง พ้น จากตํ า แหน่ งตามวาระ
อาจได้รบั แต่งตัง% อีกได้ แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้

๔๐

มาตรานี% มุ่ งหมายห้ า มเฉพาะประธานกรรมการหรือ กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒ ิซ6ึ ง มิใ ช่
กรรมการโดยตําแหน่ งดํารงตําแหน่ งติดต่ อกันเกินสองวาระ เนื6องจากมีเจตนารมณ์ เพื6อมิให้ผูห้ นึ6งผูใ้ ด
ดํ า รงตํ า แหน่ ง ดั ง กล่ า วในคณะกรรมการนานจนเกิ น ไป ซึ6 ง จะเป็ นการตั ด โอกาสบุ ค คลอื6 น ซึ6 ง มี
ความสามารถที6จะผลัดเปลี6ยนกันเข้ามาเป็ นกรรมการต่ อไป (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา : เรื6อง
เสร็จที6 ๑๕๐/๒๕๕๑)
กรณีกรรมการผูท้ รงคุณวุฒใิ นคณะกรรมการบริหารฯ ซึง6 ดํารงตําแหน่ งในปั จจุบนั และเคย
ดํารงตํ าแหน่ งผู้อํ านวยการซึ6งเป็ น กรรมการและเลขานุ ก ารโดยตํ าแหน่ งในคณะกรรมการบริห ารฯ
ติดต่อกันมาวาระหนึ6งแล้ว ก็สามารถทีจ6 ะแต่งตัง% ให้เป็ นประธานกรรมการหรือกรรมการผูท้ รงคุณวุฒไิ ด้
เพราะมิไ ด้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ประธานกรรมการหรือ กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒ ิ ติ ด ต่ อ กัน เกิน สองวาระ
จึงไม่ตอ้ งห้าม (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา : เรือ6 งเสร็จที6 ๑๕๐/๒๕๕๑)
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มาตรา ๑๗๔๑ นอกจากการพ้นจากตําแหน่ งตามวาระ ประธานกรรมการและ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒพิ น้ จากตําแหน่งเมื6อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที6 มีความประพฤติเสื6อมเสีย
หรือหย่อนความสามารถ
(๔) ขาดคุณ สมบัติห รือมีลกั ษณะต้องห้ามอย่างหนึ6งอย่างใดตามมาตรา ๑๔
หรือกระทําการอันมีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๕
มาตรา ๑๘ ในกรณี ท6ีประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณ วุฒิพ้น จาก
ตําแหน่ งก่อนวาระ ให้คณะรัฐมนตรีแต่งตัง% ผูอ้ 6นื ดํารงตําแหน่ งแทน เว้นแต่วาระเหลืออยู่
ไม่ ถึงเก้าสิบ วัน จะไม่ แ ต่ งตัง% ประธานกรรมการหรือ กรรมการผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิแ ทนก็ได้
และให้ ผู้ ไ ด้ร ับ แต่ ง ตัง% แทนตํ า แหน่ ง ที6 ว่ า งนั น% อยู่ ในตํ า แหน่ ง เท่ า กับ วาระที6เหลือ อยู่
ของประธานกรรมการหรือกรรมการผูท้ รงคุณวุฒซิ ง6ึ ได้แต่งตัง% ไว้แล้ว
ในกรณีท6ปี ระธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่ งก่อนวาระ
ให้ ค ณะกรรมการประกอบด้ ว ยกรรมการทั ง% หมดที6 มี อ ยู่ จ นกว่ า จะมี ก ารแต่ ง ตั %ง
ประธานกรรมการหรือ กรรมการผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิต ามความในวรรคหนึ6 ง และในกรณี ท6ี
ประธานกรรมการพ้น จากตํ าแหน่ งก่ อ นวาระ ให้ก รรมการที6เหลือ เลือ กผู้ท6ีทํ าหน้ า ที6
ประธานกรรมการเป็ นการชัวคราว
6
มาตรา ๑๙ คณะกรรมการมีอํานาจหน้ า ที6ค วบคุ ม ดู แ ลสํา นัก งานให้ดํ าเนิ น
กิจการให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ทก6ี าํ หนดไว้ อํานาจหน้าทีเ6 ช่นว่านี%ให้รวมถึง
(๑) กําหนดนโยบายการบริหารงาน และให้ความเห็นชอบแผนการดําเนินงาน
ของสํานักงาน
(๒) อนุ ม ัติ แ ผนการลงทุ น แผนการเงิน และงบประมาณของปี ถัด ไปของ
สํานักงาน
๔๑

การดํารงตําแหน่ งประธานกรรมการในฐานะผู้ทรงคุณวุฒ ิ ถือ เป็ นตําแหน่ งที6แต่ งตัง% โดย
คุณสมบัติเฉพาะตัว ซึ6งจะมีวาระการดํารงตําแหน่ งสี6ปีโดยจะพ้นจากตําแหน่ งเมื6อครบวาระ หรือก่อน
ครบวาระเมือ6 มีสาเหตุอย่างใดอย่างหนึ6งตามทีก6 ําหนดไว้ในมาตรา ๑๗ ดังนัน% แม้ว่าบุคคลนัน% จะได้รบั
ฐานะโดยตําแหน่ งเป็ นกรรมการอีกตําแหน่ งหนึ6งในภายหลัง ก็ไม่มผี ลทําให้สถานะของการเป็ นประธาน
กรรมการด้วยการแต่งตัง% ดังกล่าวสิน% ผลไป (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา : เรือ6 งเสร็จที6 ๒๘๒/๒๕๔๘)
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(๓) ควบคุมดูแลการดําเนินงานและการบริหารงานทัวไป
6 ตลอดจนออกระเบียบ
ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกําหนดเกีย6 วกับสํานักงานในเรื6อง ดังต่อไปนี%
(ก) การบริหารงานทัวไปของสํ
6
านักงาน การจัดแบ่งส่วนงานของสํานักงาน
และขอบเขตหน้าทีข6 องส่วนงานดังกล่าว
(ข) การกําหนดตําแหน่ ง คุณสมบัตเิ ฉพาะตําแหน่ ง อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง
และเงินอื6นของเจ้าหน้าทีแ6 ละลูกจ้าง
(ค) การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตัง% การถอดถอน วินัยและการลงโทษ
ทางวินัย การออกจากตําแหน่ ง การร้องทุกข์และการอุทธรณ์ การลงโทษของเจ้าหน้าที6
และลูกจ้าง รวมทัง% วิธกี ารและเงื6อนไขในการจ้างลูกจ้าง
(ง) การบริหารและจัดการการเงิน การพัสดุ และทรัพ ย์สนิ ของสํานักงาน
รวมทัง% การบัญชีและการจําหน่ายทรัพย์สนิ จากบัญชีเป็ นสูญ
(จ) การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อ6นื แก่เจ้าหน้าทีแ6 ละลูกจ้าง
(ฉ) ขอบเขตอํานาจหน้าที6 หลักเกณฑ์และวิธกี ารเกีย6 วกับการปฏิบตั หิ น้าที6
ของผูต้ รวจสอบภายใน
(ช) การให้บริการข้อมูล การเผยแพร่ หรือการนําข้อมูลไปใช้
(๔) กระทํ า การอื6น ใดที6 จํ า เป็ นหรือ ต่ อ เนื6 อ งเพื6 อ ให้ บ รรลุ ว ัต ถุ ป ระสงค์ข อง
สํานักงาน
ระเบี ย บเกี6 ย วกั บ การจํ า หน่ ายทรัพ ย์ สิน จากบั ญ ชี เ ป็ นสู ญ ตาม (๓) (ง)
ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทค6ี ณะรัฐมนตรีกาํ หนด
มาตรา ๒๐ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึง6 หนึ6งของจํานวนกรรมการทัง% หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในการประชุม คณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่ มาประชุ มหรือ ไม่ อ าจ
ปฏิบตั หิ น้าทีไ6 ด้ ให้ทป6ี ระชุมเลือกกรรมการคนหนึ6งเป็ นประธานในทีป6 ระชุม
ในการปฏิบตั ิหน้าที6 ประธานกรรมการหรือกรรมการผูใ้ ดมีส่วนได้เสียโดยตรง
หรือโดยอ้อมในเรื6องที6คณะกรรมการพิจารณา ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้นัน%
แจ้งให้ทป6ี ระชุมทราบและให้ทป6ี ระชุมพิจารณาว่ากรรมการผูน้ ัน% สมควรจะอยู่ในทีป6 ระชุม
และมีมติในการประชุมเรื6องนัน% ได้หรือไม่ ทัง% นี% ตามระเบียบทีค6 ณะกรรมการกําหนด
การวินิจฉัยชีข% าดของที6ประชุมให้ถอื เสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ6งให้มเี สียงหนึ6ง
ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในทีป6 ระชุมออกเสียงเพิม6 ขึน% อีกเสียงหนึ6ง
เป็ นเสียงชีข% าด

๔๗

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มาตรา ๒๑ คณะกรรมการมีอํานาจแต่ งตัง% ผู้ทรงคุณวุฒิซ6งึ มีความเชี6ยวชาญ
ให้เป็ นที6ปรึกษาของคณะกรรมการ และมีอํานาจแต่งตัง% คณะอนุ กรรมการเพื6อพิจารณา
หรือปฏิบตั กิ ารอย่างใดอย่างหนึ6งตามทีค6 ณะกรรมการมอบหมายได้
ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๒๐ มาใช้บงั คับกับการประชุมของคณะอนุ กรรมการด้วย
โดยอนุโลม
มาตรา ๒๒ ให้ประธานกรรมการ กรรมการ ทีป6 รึกษา และอนุ กรรมการได้รบั
เบีย% ประชุมหรือประโยชน์ตอบแทนอื6นตามหลักเกณฑ์ทค6ี ณะรัฐมนตรีกาํ หนด
มาตรา ๒๓ ให้สาํ นักงานมีผอู้ าํ นวยการคนหนึ6ง
คณะกรรมการเป็ นผูม้ อี าํ นาจสรรหา แต่งตัง% และถอดถอนผูอ้ าํ นวยการ
หลัก เกณฑ์ และวิธีก ารสรรหาผู้อํ า นวยการ ให้ เป็ นไปตามข้อ กํา หนดของ
คณะกรรมการ
มาตรา ๒๔๔๒ ผูอ้ าํ นวยการต้องเป็ นผูส้ ามารถทํางานให้แก่สาํ นักงานได้เต็มเวลา
และต้องเป็ นผูท้ ม6ี คี ุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี%
(๑) มีสญ
ั ชาติไทย
(๒) มีอายุไม่เกินหกสิบห้าปี บริบรู ณ์
(๓) เป็ นผูท้ รงคุณวุฒซิ ง6ึ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสมกับ
กิจการของสํานักงานตามที6กําหนดไว้ในวัตถุ ประสงค์และอํานาจหน้ าที6ตามมาตรา ๗
และมาตรา ๘
(๔) ไม่มลี กั ษณะต้องห้ามอย่างหนึ6งอย่างใดตามมาตรา ๑๔ (๓) (๔) (๕) หรือ (๖)
มาตรา ๒๕ ผู้อํานวยการจะต้องไม่เป็ นผู้มีส่วนได้เสียในกิจ การที6กระทํากับ
สํานักงาน หรือในกิจการทีเ6 ป็ นการแข่งขันกับกิจการของสํานักงาน ทัง% นี% ไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อม

๔๒

คณะกรรมการบริหารสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูม สิ ารสนเทศ (สทอภ.)
ไม่อาจพิจารณาอนุ มตั ใิ ห้ผูอ้ ํานวยการ สทอภ. ไปปฏิบตั หิ น้าทีเ6 ป็ นเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการ
ภูมสิ ารสนเทศแห่งชาติ (สกภช.) อีกหน้ าที6หนึ6งได้ เนื6องจากการปฏิบตั ิหน้ าที6เลขาธิการ สกภช. โดย
เป็ นทัง% ผูบ้ ริหารและผูบ้ งั คับบัญชาผูป้ ฏิบตั งิ านภายใน สกภช. ย่อมส่งผลกระทบต่อการปฏิบตั หิ น้าทีเ6 ต็ม
เวลาในฐานะผูอ้ ํานวยการ สทอภ. ซึ6งป็ นเหตุให้ขาดคุณสมบัติการดํารงตําแหน่ งผูอ้ ํานวยการ สทอภ.
ตามมาตรา ๒๔ (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา : เรือ6 งเสร็จที6 ๕๒/๒๕๕๗)

๔๘

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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มาตรา ๒๖ ผูอ้ าํ นวยการมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสีป6 ี และอาจได้รบั แต่งตัง%
อีกได้แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
มาตรา ๒๗ นอกจากการพ้นจากตําแหน่ งตามวาระ ผู้อํานวยการพ้นจากตําแหน่ ง
เมื6อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ออกตามทีก6 าํ หนดไว้ในข้อตกลงระหว่างคณะกรรมการกับผูอ้ าํ นวยการ
(๔) คณะกรรมการให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที6 มีความประพฤติเสื6อมเสีย
หรือหย่อนความสามารถ
(๕) ขาดคุณ สมบัติหรือมีลกั ษณะต้องห้ามอย่างหนึ6งอย่างใดตามมาตรา ๒๔
หรือกระทําการอันมีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๕
มติของคณะกรรมการให้ผู้อํานวยการออกจากตําแหน่ งตาม (๔) ต้องประกอบด้วย
คะแนนเสีย งไม่ น้ อ ยกว่ าสองในสามของจํานวนกรรมการเท่ า ที6มีอ ยู่ โดยไม่ นั บ รวม
ผูอ้ าํ นวยการ
มาตรา ๒๘ ผู้อํานวยการมีหน้าที6บริหารกิจการของสํานักงานให้เป็ นไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์ของสํานักงาน ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกําหนด ประกาศ นโยบาย
และมติข องคณะกรรมการ และเป็ น ผู้บ ังคับ บัญ ชาเจ้า หน้ าที6แ ละลูก จ้างทุ ก ตํ า แหน่ ง
เว้นแต่ผู้ดํารงตําแหน่ งผู้ตรวจสอบภายในตามมาตรา ๓๗ วรรคสอง รวมทัง% ให้มหี น้าที6
ดังต่อไปนี%
(๑) เสนอเป้ าหมาย แผนงาน และโครงการต่ อ คณะกรรมการ เพื6 อ ให้ ก าร
ดําเนินงานของสํานักงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
(๒) เสนอรายงานประจําปี เกีย6 วกับผลการดําเนินงานด้านต่าง ๆ ของสํานักงาน
รวมทัง% รายงานการเงินและบัญชี ตลอดจนเสนอแผนการเงินและงบประมาณของปี ต่อไป
ต่อคณะกรรมการเพื6อพิจารณา
(๓) เสนอความเห็ น เกี6ย วกับ การปรับ ปรุ ง กิจ การและการดํ า เนิ น งานของ
สํานักงานให้มปี ระสิทธิภาพและเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ต่อคณะกรรมการ๔๓
๔๓ แม้ว่าผูอ
้ ํานวยการจะยังเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาผูต้ รวจสอบภายในซึ6งสามารถใช้อํานาจบังคับ

บัญ ชาทัวไปได้
6
เว้น แต่ ก ารปฏิบ ัติห น้ าที6ต รวจสอบภายในที6จะรับผิดชอบขึ%น ตรงต่ อ คณะกรรมการ
เป็ นการเฉพาะ แต่โดยทีก6 ารปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายในจะต้องตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
(มีต่อหน้าถัดไป)

๔๙

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ อํ า นวยการต้ อ งรับ ผิ ด ชอบต่ อ คณะกรรมการในการบริห ารกิ จ การของ
สํานักงาน
มาตรา ๒๙ ผูอ้ าํ นวยการมีอาํ นาจ
(๑) บรรจุ แต่งตัง% เลื6อน ลด ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยเจ้าหน้าที6
และลูก จ้าง ตลอดจนให้เจ้าหน้ าที6แ ละลูก จ้า งออกจากตํ าแหน่ ง ทัง% นี% ตามข้อ บังคับ
ทีค6 ณะกรรมการกําหนด
(๒) วางระเบียบเกี6ยวกับการดําเนินงานของสํานักงานโดยไม่ขดั หรือแย้งกับ
ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกําหนด ประกาศ นโยบาย หรือมติทค6ี ณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๓๐ ในกิจ การที6เกี6ยวกับบุ คคลภายนอก ให้ผู้อํานวยการเป็ น ผู้แทน
ของสํานักงาน เพื6อการนี% ผูอ้ ํานวยการจะมอบอํานาจให้บุคคลใดปฏิบตั งิ านเฉพาะอย่าง
แทนก็ได้ แต่ตอ้ งเป็ นไปตามข้อบังคับทีค6 ณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๓๑ ให้ค ณะกรรมการเป็ น ผู้กํ า หนดอัต ราเงิน เดือ นและประโยชน์
ตอบแทนอื6นของผูอ้ าํ นวยการ ตามหลักเกณฑ์ทค6ี ณะรัฐมนตรีกาํ หนด
หมวด ๔
ผูป้ ฏิบตั งิ านของสํานักงาน
มาตรา ๓๒ ผูป้ ฏิบตั งิ านของสํานักงานมีสามประเภท คือ
(๑) เจ้าหน้าทีห6 รือลูกจ้าง ได้แก่ ผูซ้ ง6ึ ปฏิบตั งิ านโดยรับเงินเดือนหรือค่าจ้างจาก
งบประมาณของสํานักงาน
(๒) ที6ปรึกษาหรือผู้เชี6ยวชาญ ได้แก่ ผู้ซ6ึงสํานักงานจ้างให้ป ฏิบตั ิห น้ าที6เป็ น
ทีป6 รึกษาหรือผูเ้ ชีย6 วชาญโดยมีสญ
ั ญาจ้าง
(๓) เจ้าหน้าทีข6 องรัฐซึง6 มาปฏิบตั งิ านของสํานักงานเป็ นการชัวคราวตามมาตรา
6
๓๖

(ต่อจากเชิงอรรถที6 ๔๓)
ขององค์ก รซึ6งรวมถึงการบริห ารงานของผู้อํ านวยการด้วย การใช้อํานาจบังคับบัญ ชาทัวไปที
6
6อ าจมี
ผลกระทบต่ อความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้ าทีต6 รวจสอบภายในย่อมไม่ป็นไปตามมาตรา ๓๗ วรรคสอง
อาทิ การแต่ งตัง% โยกย้าย เลื6อน ลด ตัดเงินเดือน ลงโทษทางวินัย หรือให้ออกจากตําแหน่ ง เป็ นต้น การที6
ผู้อํ า นวยการจะใช้อํ านาจบังคับ บัญ ชาทัว6 ไปกับ ผู้ต รวจสอบภายในได้เพีย งใดนั น% ต้ อ งเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ทค6ี ณะกรรมการกําหนด (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา : เรือ6 งเสร็จที6 ๔๖/๒๕๕๖)

๕๐

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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มาตรา ๓๓ เจ้าหน้าทีต6 อ้ งมีคุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี%
(๑)๔๔ มีสญ
ั ชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต6ํากว่าสิบแปดปี บริบรู ณ์ และไม่เกินหกสิบปี บริบรู ณ์
(๓) สามารถทํางานให้แก่สาํ นักงานได้เต็มเวลา
(๔) มีคุณวุฒหิ รือประสบการณ์เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และอํานาจหน้าทีข6 อง
สํานักงาน
(๕) ไม่เป็ นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื6นของรัฐ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิน6
(๖) ไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๔ (๓) (๔) หรือ (๕)
ความใน (๑) มิให้ใช้บงั คับแก่เจ้าหน้าทีช6 าวต่างประเทศซึง6 สํานักงานจําเป็ นต้องจ้าง
หรือแต่งตัง% ตามข้อผูกพันหรือตามลักษณะกิจการของสํานักงาน
มาตรา ๓๔ ๔๕ เจ้าหน้ าที6จะต้องไม่ เป็ นผู้มีส่วนได้เสีย ในกิจ การที6ก ระทํากับ
สํานักงาน หรือในกิจการทีเ6 ป็ นการแข่งขันกับกิจการของสํานักงาน ทัง% นี% ไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อม
มาตรา ๓๕ เจ้าหน้าทีพ6 น้ จากตําแหน่งเมื6อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณ สมบัติหรือมีลกั ษณะต้องห้ามอย่างหนึ6งอย่างใดตามมาตรา ๓๓
หรือกระทําการอันมีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๔
(๔) ถูกให้ออกหรือปลดออกเพราะไม่ผ่านการประเมินผล หรือกระทําผิดวินัย
ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีค6 ณะกรรมการกําหนดไว้ในข้อบังคับ
๔๔

ผู้มสี ญ
ั ชาติไทยโดยการเกิด และมิได้สละสัญชาติไทยรวมทัง% มิได้ถูกถอนสัญชาติ แม้จะ
มีการถือสัญชาติทส6ี องในเวลาเดียวกัน ก็ไม่ถอื ว่าขาดคุณสมบัตใิ นการได้รบั การเลือกตัง% เป็ นเจ้าหน้าที6
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิ ารสนเทศ (องค์การมหาชน) ได้ (ความเห็นคณะกรรมการ
กฤษฎีกา : เรือ6 งเสร็จที6 ๑๕๗/๒๕๕๑)
๔๕ การจะถื อ ว่ า เจ้ า หน้ า ที6ด ัง กล่ า วเป็ นผู้ ม ีส่ ว นได้ เสีย ในกิจ การที6 ก ระทํ า กับ สํ า นั ก งานฯ
โดยทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่นัน% ต้องพิจารณาจากการกระทําว่า การดําเนินการในขัน% ตอนต่าง ๆ
ของการจัดซื%อนัน% เจ้าหน้าทีผ6 นู้ ัน% ได้รหู้ รือไม่รวมตลอดทัง% ได้รเู้ ห็นถึงการทีส6 ามีของตนได้มายื6นข้อเสนอ
และเข้าทําสัญญากับสํานักงานฯ หรือไม่ ถ้าเจ้าหน้าทีผ6 ูน้ ัน% มิได้รูถ้ งึ การดําเนินการของสํานักงานฯ และ
สามีของตน ย่อมไม่อาจถือได้ว่าเจ้าหน้าทีผ6 นู้ นั % เป็ นผูม้ สี ่วนได้เสียตามมาตรา ๓๔ แห่งพระราชกฤษฎีกา
จัดตัง% สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิ ารสนเทศ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ (ความเห็น
คณะกรรมการกฤษฎีกา : เรือ6 งเสร็จที6 ๔๕๓/๒๕๕๐)

๕๑

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มาตรา ๓๖ เพื6อประโยชน์ในการบริหารงานของสํานักงาน รัฐมนตรีอาจขอให้
ข้ า ราชการ พนั ก งาน เจ้ า หน้ า ที6 หรื อ ผู้ ป ฏิ บ ั ติ ง านอื6 น ในกระทรวง ทบวง กรม
ราชการส่ ว นภู มิ ภ าค ราชการส่ ว นท้ อ งถิ6 น รัฐ วิส าหกิ จ หรือ หน่ ว ยงานอื6 น ของรัฐ
มาปฏิบตั งิ านในสํานักงานเป็ นการชัวคราวได้
6
ทัง% นี% เมื6อได้รบั อนุ ญาตจากผูบ้ งั คับบัญชา
หรือนายจ้างของผูน้ นั % และมีขอ้ ตกลงทีท6 าํ ไว้ในการอนุ มตั ิ
ในกรณีท6ีข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที6 หรือผู้ปฏิบตั ิงานอื6นตามวรรคหนึ6ง
ได้รบั อนุ มตั ใิ ห้มาปฏิบตั ิงานเป็ นเจ้าหน้าที6ของสํานักงานให้ถอื ว่าเป็ นการได้รบั อนุ ญาต
ให้ออกจากราชการหรือออกจากงานไปปฏิบตั ิงานใด ๆ และให้นับระยะเวลาระหว่างที6
มาปฏิบตั งิ านในสถาบัน สําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญหรือผลประโยชน์ตอบแทน
อย่ า งอื6น ทํ า นองเดีย วกัน เสมือ นอยู่ ป ฏิบ ัติราชการหรือ ปฏิบ ัติงานเต็ม เวลาดังกล่ า ว
แล้วแต่กรณี
เมื6อสิน% สุดระยะเวลาทีม6 าปฏิบตั งิ านในสํานักงาน ให้บุคคลตามวรรคหนึ6งได้รบั
การบรรจุและแต่งตัง% ให้ดํารงตําแหน่ งและรับเงินเดือนในส่วนราชการหรือหน่ วยงานเดิม
ในระดับตําแหน่งทีไ6 ม่ต6ํากว่าระดับตําแหน่งเดิมตามข้อตกลงทีท6 าํ ไว้
หมวด ๕
การบัญชี การตรวจสอบ และการประเมินผลงานของสํานักงาน
มาตรา ๓๗ การบัญ ชีข องสํานั ก งานให้จ ัด ทํ าตามหลัก สากลตามแบบและ
หลักเกณฑ์ทค6ี ณะกรรมการกําหนด และต้องจัดให้มกี ารตรวจสอบภายในเกีย6 วกับการเงิน
การบัญชี และการพัสดุของสํานักงาน ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการ
ทราบอย่างน้อยปี ละครัง%
ในการตรวจสอบภายใน ให้ มี ผู้ ป ฏิ บ ั ติ ง านของสํ า นั ก งานทํ า หน้ า ที6 เ ป็ น
ผู้ตรวจสอบภายในโดยเฉพาะและให้รบั ผิดชอบขึ%นตรงต่ อคณะกรรมการตามระเบียบ
ทีค6 ณะกรรมการกําหนด๔๖
๔๖ แม้ว่าผูอ
้ ํานวยการจะยังเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาผูต้ รวจสอบภายในซึ6งสามารถใช้อํานาจบังคับ

บัญ ชาทัวไปได้
6
เว้น แต่ ก ารปฏิบ ัติห น้ าที6ต รวจสอบภายในที6จะรับผิดชอบขึ%น ตรงต่ อ คณะกรรมการ
เป็ นการเฉพาะ แต่โดยทีก6 ารปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายในจะต้องตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ขององค์ก รซึ6งรวมถึงการบริห ารงานของผู้อํ านวยการด้วย การใช้อํานาจบังคับบัญ ชาทัวไปที
6
6อ าจมี
ผลกระทบต่ อความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้ าทีต6 รวจสอบภายในย่อมไม่ป็นไปตามมาตรา ๓๗ วรรคสอง
อาทิ การแต่ งตัง% โยกย้าย เลื6อน ลด ตัดเงินเดือน ลงโทษทางวินัย หรือให้ออกจากตําแหน่ ง เป็ นต้น การที6
ผู้อํ า นวยการจะใช้อํ านาจบังคับ บัญ ชาทัว6 ไปกับ ผู้ต รวจสอบภายในได้เพีย งใดนั น% ต้ อ งเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ทค6ี ณะกรรมการกําหนด (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา : เรือ6 งเสร็จที6 ๔๖/๒๕๕๖)

๕๒

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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มาตรา ๓๘ ให้สํานักงานจัดทํางบดุล งบการเงิน และบัญชีทําการ ส่งผู้สอบบัญชี
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วนั สิน% ปี บญ
ั ชีทุกปี
ในทุ ก รอบปี ให้สํา นั ก งานการตรวจเงิน แผ่ น ดิน หรือ บุ ค คลภายนอกตามที6
คณะกรรมการแต่งตัง% ด้วยความเห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็ นผูส้ อบบัญชี
และประเมิน ผลการใช้จ่ายเงิน และทรัพ ย์สนิ ของสํานักงาน โดยให้แสดงความคิดเห็น
เป็ น ข้อ วิเคราะห์ว่ าการใช้จ่ายดังกล่ าวเป็ น ไปตามวัต ถุ ป ระสงค์ ประหยัด และได้ผ ล
ตามเป้ าหมายเพียงใด แล้วทําบันทึกรายงานผลการสอบบัญชีเสนอต่อคณะกรรมการ
เพื6 อ การนี% ให้ ผู้ส อบบัญ ชีมีอํ า นาจตรวจสอบสรรพสมุ ด บัญ ชี และเอกสาร
หลักฐานต่าง ๆ ของสํานักงาน สอบถามผูอ้ าํ นวยการ เจ้าหน้าทีแ6 ละลูกจ้าง หรือบุคคลอื6น
และเรียกให้สง่ สรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของสํานักงานเป็ นการเพิม6 เติม
ได้ตามความจําเป็ น
มาตรา ๓๙ ให้ สํ า นั ก งานทํ า รายงานประจํ า ปี เสนอรัฐ มนตรี รายงานนี%
ให้กล่าวถึงผลงานของสํานักงานในปี ท6ีล่วงมาแล้ว บัญ ชีทําการ พร้อมทัง% รายงานของ
ผูส้ อบบัญชี รวมทัง% คําชีแ% จงเกีย6 วกับนโยบายของคณะกรรมการ โครงการ และแผนงาน
ทีจ6 ะจัดทําในภายหน้า
มาตรา ๔๐ เพื6อ ประโยชน์ ในการส่ งเสริม ประสิท ธิภ าพและการตรวจสอบ
การดําเนินงานของสํานักงานให้เป็ นไปตามวัตถุ ป ระสงค์ โครงการ และแผนงานที6ได้
จัดทําไว้ ให้สาํ นักงานจัดให้มกี ารประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานตามระยะเวลา
ทีค6 ณะกรรมการกําหนดแต่ตอ้ งไม่นานกว่าสามปี
การประเมินผลตามวรรคหนึ6ง ให้จดั ทําได้โดยสถาบัน องค์กรหรือคณะบุคคล
ทีเ6 ป็ นกลางและมีความเชีย6 วชาญในด้านการประเมินผลกิจการของสํานักงาน โดยมีการคัดเลือก
หรือแต่งตัง% ตามวิธกี ารทีค6 ณะกรรมการกําหนด
การประเมินผลการดําเนิ นงานของสํานั กงานจะต้องแสดงข้อเท็จจริงให้ปรากฏ
ในด้านประสิทธิผล ในด้านประสิทธิภาพ และในด้านการพัฒนาองค์กร และในรายละเอียดอื6น
ตามทีค6 ณะกรรมการจะได้กาํ หนดเพิม6 เติมขึน%
ในกรณีทม6ี เี หตุผลจําเป็ นเป็ นการเฉพาะกาล จะจัดให้มกี ารประเมินเป็ นครัง% คราว
ตามมาตรานี%ดว้ ยก็ได้

๕๓

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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หมวด ๖
การกํากับดูแล

มาตรา ๔๑ ให้ ร ัฐ มนตรี มี อํ า นาจหน้ า ที6 กํ า กั บ ดู แ ลการดํ า เนิ น กิ จ การ
ของสํานักงานให้เป็ นไปตามกฎหมาย และให้สอดคล้องกับวัตถุ ประสงค์ของการจัดตัง%
สํานัก งาน นโยบายของรัฐบาลและมติค ณะรัฐมนตรีท6ีเกี6ย วกับ สํานัก งาน เพื6อการนี%
ให้รฐั มนตรีมีอํานาจสังให้
6 สํานัก งานชี%แจงแสดงความคิด เห็น ทํ ารายงาน หรือ ยับ ยัง%
การกระทําของสํานัก งานที6ข ดั ต่ อ วัตถุ ประสงค์ของการจัดตัง% สํานักงาน นโยบายของ
รัฐ บาล หรือ มติค ณะรัฐ มนตรีท6ีเกี6ย วกับ สํานั ก งาน ตลอดจนสังสอบสวนข้
6
อ เท็จ จริง
เกีย6 วกับการดําเนินการของสํานักงานได้
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๔๒ เมื6อ พระราชกฤษฎี ก านี% มีผ ลใช้ บ ัง คับ แล้ว ให้ ร ัฐ มนตรีเสนอ
คณะรัฐมนตรีดาํ เนินการตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัตอิ งค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒
เพื6ออนุ มตั ิให้มกี ารโอนบรรดากิจการ ทรัพ ย์สนิ สิทธิ หนี%สนิ และเงินงบประมาณของ
กองสํารวจทรัพยากรธรรมชาติดว้ ยดาวเทียม สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ และ
ฝ่ ายประสานและส่งเสริมการพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมศิ าสตร์ ศูนย์ขอ้ มูลข้อสนเทศ
สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี* กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิง6 แวดล้อม ทีม6 อี ยู่ในวันทีพ6 ระราชกฤษฎีกานี%ใช้บงั คับ เว้นแต่เงินงบประมาณหมวด
เงินเดือนและค่าจ้างประจําซึง6 มีผคู้ รองอยู่ ไปเป็ นของสํานักงานตามพระราชกฤษฎีกานี%
มาตรา ๔๓ ในวาระเริ6ม แรก ให้ มีค ณะกรรมการบริห ารสํา นั ก งานพัฒ นา
เทคโนโลยีอ วกาศและภู มิ ส ารสนเทศ ประกอบด้ ว ย รองปลัด กระทรวงวิท ยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสิง6 แวดล้อม ซึง6 ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี*มอบหมายเป็ น
ประธานกรรมการ ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ ผู้แทนสํานักงาน ก.พ.
ผูแ้ ทนสํานักงบประมาณ ผู้แทนกรมแผนที6ทหาร ผูแ้ ทนสํานักงานคณะกรรมการปฏิรูป
ระบบราชการ และผู้ทรงคุณ วุฒิอ6นื อีกจํานวนสามคนซึ6งกรรมการโดยตําแหน่ งข้างต้น
ร่วมกันคัดเลือก เป็ นกรรมการ และให้ผอู้ าํ นวยการเป็ นเลขานุการ และให้ปฏิบตั หิ น้าทีไ6 ป
จนกว่าจะมีคณะกรรมการตามพระราชกฤษฎีกานี% ซึ6งต้องไม่เกินหนึ6 งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วนั ทีพ6 ระราชกฤษฎีกานี%ใช้บงั คับ
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ในระหว่า งที6ย ังไม่ มีผู้อํา นวยการตามพระราชกฤษฎีก านี% ให้ป ลัด กระทรวง
วิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี * แต่ ง ตั ง% ข้า ราชการในสัง กัด กระทรวงวิท ยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสิง6 แวดล้อม ปฏิบตั หิ น้าทีผ6 ูอ้ ํานวยการสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมสิ ารสนเทศ เป็ นการชัวคราวไปจนกว่
6
าจะมีผู้อํานวยการตามพระราชกฤษฎีกานี%
ซึง6 ต้องไม่เกินสองร้อยสีส6 บิ วันนับแต่วนั ทีพ6 ระราชกฤษฎีกานี%ใช้บงั คับ
มาตรา ๔๔ ข้ า ราชการและลู ก จ้ า งของกองสํ า รวจทรัพ ยากรธรรมชาติ
ด้วยดาวเทีย ม สํานั ก งานคณะกรรมการวิจ ัย แห่ งชาติ และฝ่ ายประสานและส่งเสริม
การพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมศิ าสตร์ ศูนย์ขอ้ มูลข้อสนเทศ สํานักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิง6 แวดล้อม ที6ดํารงตําแหน่ งอยู่ในวันที6พระราชกฤษฎีกานี%
ใช้บงั คับ ซึ6งสมัค รใจเปลี6ยนไปเป็ นเจ้าหน้ าที6หรือลูกจ้างของสํานักงานให้ใช้สทิ ธิแจ้ง
ความจํานงเป็ นหนังสือต่ อผู้บงั คับบัญชาตามระเบียบที6คณะกรรมการตามมาตรา ๔๓
กําหนดภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีพ6 ระราชกฤษฎีกานี%ใช้บงั คับ และต้องผ่านการคัดเลือก
และประเมินผลตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที6คณะกรรมการตามมาตรา ๔๓ กําหนด ซึ6ง
หลักเกณฑ์และวิธกี ารดังกล่าวต้องไม่ขดั หรือแย้งกับหลักเกณฑ์ท6คี ณะรัฐมนตรีกําหนด
ตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัตอิ งค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒
การบรรจุแ ต่ งตัง% ผู้ท6ีผ่ านการคัด เลือกและประเมินผลตามวรรคหนึ6 ง ให้มีผ ล
ในวันทีค6 ณะรัฐมนตรีมมี ติอนุมตั ใิ ห้มกี ารดําเนินการตามมาตรา ๔๒
มาตรา ๔๕ ให้ ผู้ ท6ี ไ ด้ ร ับ การบรรจุ แ ละแต่ ง ตั ง% เป็ นเจ้ า หน้ า ที6 แ ละลู ก จ้ า ง
ตามมาตรา ๔๔ ได้รบั เงินเดือน ค่าจ้าง หรือค่าตอบแทน ตามตําแหน่ ง อัตราเงินเดือน
ตามที6คณะกรรมการตามมาตรา ๔๓ กําหนด รวมทัง% ได้รบั สวัสดิการและประโยชน์อย่างอื6น
ซึง6 รวมกันแล้วต้องไม่น้อยกว่าเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน หรือสวัสดิการและประโยชน์
อย่างอื6นทีข6 า้ ราชการหรือลูกจ้างผูน้ นั % เคยได้รบั จากส่วนราชการ
การเปลีย6 นจากข้าราชการไปเป็ นเจ้าหน้าที6 ให้ถอื ว่าเป็ นการให้ออกจากราชการ
เพราะทางราชการเลิกหรือยุบตําแหน่ งตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
หรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
การเปลี6ยนจากลูกจ้างของส่วนราชการไปเป็ นลูกจ้างของสํานักงาน ให้ถือว่า
เป็ นการออกจากงาน เพราะทางราชการยุบตําแหน่ งหรือเลิกจ้างโดยไม่มคี วามผิด และ
ให้ได้รบั บําเหน็จตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้าง
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มาตรา ๔๖ ในระหว่างทีย6 งั ไม่มรี ะเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกําหนดของ
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิ ารสนเทศ ให้นําระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
หรือข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ และสํานักงานปลัดกระทรวง
วิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี แ ละสิ6ง แวดล้ อ ม กระทรวงวิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี แ ละ
สิง6 แวดล้อม ในส่วนทีเ6 กีย6 วกับการปฏิบตั งิ านตามขอบวัตถุประสงค์หรืออํานาจหน้าทีท6 จ6ี ะ
เป็ นของสํานัก งานตามพระราชกฤษฎีกานี% ท6ใี ช้อยู่ในวันก่อนวัน ที6พ ระราชกฤษฎีกานี%
ใช้บงั คับมาใช้บงั คับโดยอนุโลม
ผูร้ บั สนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี% คือ เนื6องจากการดําเนิน
กิจการของรัฐทางด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิ ารสนเทศจะต้องกระทําโดยใช้ความรู้
และเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ในระดับสูง รวมทัง% จะต้องมีการลงทุนในการพัฒนาและ
ต้อ งการบุ คลากรที6มีความเชี6ยวชาญเป็ นพิเศษ ประกอบกับการถ่ ายทอดเทคโนโลยี
ดัง กล่ า ว เพื6อ ประโยชน์ ข องส่ ว นรวมต่ อ ไปนั น% ยัง จะต้ อ งกระทํ า ด้ว ยความทัน สมัย
มีก ารแลกเปลี6ย นข้อ มูล เพื6อ ประสานงานกับ ภาคเอกชนหรือ หน่ ว ยงานอื6น ทัง% ในและ
ต่างประเทศเพื6อให้ทนั ต่อเหตุการณ์ สมควรให้ภารกิจดังกล่าวกระทําโดยองค์การมหาชน
เพื6 อ ให้ มี ก ารพัฒ นา การบริห าร และการจัด การที6 มี ค วามเป็ นอิส ระคล่ อ งตั ว และ
มีประสิทธิภาพ จึงจําเป็ นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี%
*พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัตใิ ห้สอดคล้องกับการโอนอํานาจหน้าทีข6 องส่วนราชการ
ให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๔๗
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎี ก านี% ให้ ใช้ บ ั งคับ ตั ง% แต่ ว ัน ถั ด จากวัน ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
มาตรา ๑๔๐ ในพระราชกฤษฎีกาจัดตัง% สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ
ภู มิ ส ารสนเทศ (องค์ ก ารมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ ให้ แ ก้ ไ ขคํ า ว่ า “รัฐ มนตรีว่ า การ
กระท รวงวิ ท ยาศาสต ร์ เท ค โน โลยี แ ละสิ6 ง แวด ล้ อ ม ” เป็ น “รั ฐ ม น ต รี ว่ า ก าร
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” และคําว่า “ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิง6 แวดล้อม” เป็ น “ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี% คือ โดยทีพ6 ระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้บญ
ั ญัตใิ ห้จดั ตัง% ส่วนราชการขึน% ใหม่โดยมี
ภารกิจใหม่ ซึ6งได้มกี ารตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหน้าที6ของ
ส่วนราชการให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นัน% แล้ว และ
เนื6องจากพระราชบัญญัตดิ งั กล่าวได้บญ
ั ญัตใิ ห้โอนอํานาจหน้าทีข6 องส่วนราชการ รัฐมนตรี
ผู้ดํ ารงตํ าแหน่ งหรือผู้ ซ6ึงปฏิบ ัติ หน้ าที6ในส่ วนราชการเดิมมาเป็ นของส่ วนราชการใหม่
โดยให้มกี ารแก้ไขบทบัญญัติต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับอํานาจหน้าทีท6 6โี อนไปด้วย ฉะนัน%
เพื6อ อนุ ว ัติให้เป็ น ไปตามหลัก การที6ป รากฏในพระราชบัญ ญัติแ ละพระราชกฤษฎีก า
ดังกล่าว จึงสมควรแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้สอดคล้องกับการโอนส่วนราชการ
๔๗

ราชกิจจานุ เบกษา เล่ม ๑๑๙/ตอนที6 ๑๐๒ ก/หน้า ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕
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เพื6อให้ผู้เกี6ย วข้อ งมีค วามชัด เจนในการใช้ก ฎหมายโดยไม่ ต้อ งไปค้น หาในกฎหมาย
โอนอํานาจหน้าทีว6 ่าตามกฎหมายใดได้มกี ารโอนภารกิจของส่วนราชการหรือผูร้ บั ผิดชอบ
ตามกฎหมายนัน% ไปเป็ นของหน่วยงานใดหรือผูใ้ ดแล้ว โดยแก้ไขบทบัญญัตขิ องกฎหมาย
ให้มีก ารเปลี6ยนชื6อ ส่วนราชการ รัฐมนตรี ผู้ดํารงตํ าแหน่ งหรือผู้ซ6ึงปฏิบ ัติห น้ าที6ข อง
ส่วนราชการให้ตรงกับการโอนอํานาจหน้าที6 และเพิม6 ผูแ้ ทนส่วนราชการในคณะกรรมการ
ให้ตรงตามภารกิจทีม6 กี ารตัดโอนจากส่วนราชการเดิมมาเป็ นของส่วนราชการใหม่ รวมทัง%
ตัดส่วนราชการเดิมที6มีการยุบเลิกแล้ว ซึ6งเป็ นการแก้ไขให้ตรงตามพระราชบัญญัติและ
พระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึงจําเป็ นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี%
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พระราชกฤษฎีกา
จัดตัง% สถาบันวิจยั และพัฒนาพืน% ทีส6 งู (องค์การมหาชน)
พ.ศ. ๒๕๔๘
ภูมพิ ลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที6 ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘
เป็ นปี ท6ี ๖๐ ในรัชกาลปั จจุบนั
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพ ลอดุ ล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยทีเ6 ป็ นการสมควรจัดตัง% สถาบันวิจยั และพัฒนาพืน% ทีส6 งู ขึน% เป็ นองค์การมหาชน
ตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
และมาตรา ๕ แห่ งพระราชบัญ ญัติอ งค์ก ารมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงทรงพระกรุ ณ า
โปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึน% ไว้ ดังต่อไปนี%
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี% เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาจัดตัง% สถาบันวิจ ยั
และพัฒนาพืน% ทีส6 งู (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๘”
มาตรา ๒ ๔๘ พระราชกฤษฎี ก านี% ใ ห้ ใช้ บ ัง คับ ตัง% แต่ ว ัน ถัด จากวัน ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชกฤษฎีกานี%
“การวิจยั และการพัฒ นา” หมายความว่า การค้นคว้าทดลอง การสํารวจหรือ
ศึก ษาตามหลัก วิช าการเพื6อให้ได้ข้อ มูล ความรู้ การประดิษ ฐ์ การพัฒ นาผลิต ภัณ ฑ์
ตลอดจนการแลกเปลี6ยน การถ่ายทอด การประยุกต์ การส่งเสริมและสนับสนุ น เพื6อนํ า
องค์ค วามรู้แ ละวิท ยาการไปใช้ในการพัฒ นาเศรษฐกิจ สังคม และการอนุ รกั ษ์ ฟ%ื นฟู
สิง6 แวดล้อมของชุมชนในพื%นที6สูง ทัง% นี% ให้หมายความรวมถึงกิจกรรมที6เกี6ยวเนื6องกับ
การวิจยั และพัฒนาทีค6 ณะกรรมการกําหนด

๔๘

ราชกิจจานุ เบกษา เล่ม ๑๒๒/ตอนที6 ๙๕ ก/หน้า ๑/๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๘
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“พื% น ที6 สู ง ” หมายความว่ า พื% น ที6 ท6ี เ ป็ นภู เ ขา หรื อ พื% น ที6 ท6ี มี ค วามสู ง กว่ า
ระดับนํ% าทะเลห้าร้อยเมตรขึน% ไป หรือพื%นทีท6 6อี ยู่ในระหว่างพื%นที6สงู ตามที6คณะกรรมการ
กําหนด
“สถาบัน” หมายความว่า สถาบันวิจยั และพัฒนาพืน% ทีส6 งู (องค์การมหาชน)
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสถาบัน
“คณะทีป6 รึกษาพิเศษ” หมายความว่า คณะทีป6 รึกษาสถาบัน
“ผูอ้ าํ นวยการ” หมายความว่า ผูอ้ าํ นวยการสถาบัน
“เจ้าหน้าที”6 หมายความว่า เจ้าหน้าทีส6 ถาบัน
“ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างสถาบัน
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผรู้ กั ษาการตามพระราชกฤษฎีกานี%
มาตรา ๔ ให้ ร ัฐ มนตรีว่ า การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร ัก ษาการตาม
พระราชกฤษฎีกานี%
หมวด ๑
การจัดตัง% วัตถุประสงค์ และอํานาจหน้าที6
มาตรา ๕ ให้จดั ตัง% องค์การมหาชนขึน% เรียกว่า “สถาบันวิจยั และพัฒนาพืน% ทีส6 งู
(องค์ก ารมหาชน)” เรียกโดยย่ อว่า “สวพส.” และให้ใช้ช6ือภาษาอังกฤษว่า “Highland
Research and Development Institute (Public Organization)” เรียกโดยย่อว่า “HRDI”
มาตรา ๖ ให้ส ถาบัน มีท6ีตัง% ของสํานั ก งานแห่ งใหญ่ อ ยู่ ในจังหวัด เชีย งใหม่
หรือจังหวัดใกล้เคียง
มาตรา ๗๔๙ ให้สถาบันมีวตั ถุประสงค์ ดังต่อไปนี%
(๑) ส่งเสริม สนับสนุนการวิจยั และการพัฒนางานโครงการหลวง
๔๙

หากคณะรัฐมนตรีเห็น ชอบโอนภารกิจการบริห ารจัดการสวนเฉลิมพระเกีย รติฯ ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปให้สถาบันวิจยั และพัฒนาพืน% ทีส6 งู ย่อมสามารถทําได้โดยการตราพระราช
กฤษฎีก าแก้ไ ขเพิ6ม เติมพระราชกฤษฎีก าจัด ตัง% สถาบัน วิจยั และพัฒ นาพื%น ที6สูง (องค์ก ารมหาชน)
พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื6อขยายวัตถุ ประสงค์ ซึ6งจะเป็ นไปตามหลักการของมาตรา ๙ ที6มไี ด้ทงั % การเริม6 จัดตัง%
องค์การมหาชนขึน% ใหม่ครัง% แรก หรือการขยายขอบเขตวัตถุประสงค์ขององค์การมหาชนซึ6งได้จดั ตัง% ขึน%
แล้ว เพื6อให้ดําเนินกิจการของส่วนราชการเพิม6 เติมในภายหลัง (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา :
เรือ6 งเสร็จที6 ๖๗๐/๒๕๕๑)

๖๐
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(๒) สนั บ สนุ น การวิจ ัย รวบรวมและเก็บ รัก ษานวัต กรรมใหม่ เสริม สร้า ง
และรักษาภู มิปั ญ ญาท้องถิ6น ตลอดจนรักษาคุ ณ ค่ าของความหลากหลายทางชีวภาพ
บนพืน% ทีส6 งู
(๓) ส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับมูลนิธิโครงการหลวง ส่วนราชการ
รัฐ วิส าหกิ จ หน่ ว ยงานของรัฐ และสถาบัน การศึก ษาที6 เ กี6 ย วข้อ ง และภาคเอกชน
ทัง% ในประเทศและต่างประเทศในการศึกษา ค้นคว้า วิจยั พัฒนาและการถ่ายทอดข้อมูล
และเทคโนโลยีบนพืน% ทีส6 งู ทีเ6 หมาะสมสูช่ ุมชน
(๔) จัดให้มกี ารศึกษา ค้นคว้า วิจยั พัฒนาและเผยแพร่ขอ้ มูลและสารสนเทศ
เกี6ย วกับ การพัฒ นาพื%น ที6สูง อย่ างครบวงจร เช่ น ด้านการผลิต การตลาด มาตรฐาน
ผลิตภัณ ฑ์การขนส่งสินค้า ตลอดจนเป็ นศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการดําเนินการ
ดังกล่าว
(๕) ร่วมมือและแลกเปลี6ย นการพัฒ นาทางวิช าการด้านการวิจยั และพัฒ นา
พืน% ทีส6 งู ในระดับนานาชาติ
(๖) ให้บริการด้านการให้คําปรึกษาและการให้บริการในด้านต่าง ๆ ทีเ6 กีย6 วกับ
การพัฒนาพืน% ทีส6 งู ทีไ6 ด้จากการศึกษา ค้นคว้า วิจยั และพัฒนา
(๗) สนับ สนุ น และดําเนิ นการให้มีการรับ รองมาตรฐานผลิตภัณ ฑ์ของสิน ค้า
โครงการหลวงและสินค้าในโครงการของสถาบันจากหน่ วยงานในประเทศและต่ างประเทศ
รวมทัง% ดําเนินการให้มกี ารจดทะเบียนสิทธิบตั ร เครื6องหมายการค้าและทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
อื6น ๆ ทัง% ในประเทศและต่างประเทศ
(๘)๕๐ จัดแสดงนิทรรศการด้านการเกษตร ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
และด้านอื6น ๆ ดําเนินการบริหารจัดการแหล่งท่องเทีย6 วและพักผ่อนทางด้านการเกษตร
และวัฒ นธรรม รวมทั ง% เป็ นศู น ย์ เ รีย นรู้ ท างการเกษตรและการอนุ ร ัก ษ์ พ ั น ธุ์ พื ช
อันเป็ นการส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน
มาตรา ๘ เพื6อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามมาตรา ๗ ให้สถาบันมีอํานาจและหน้าที6
ดังต่อไปนี%
(๑) ถือกรรมสิทธิ d มีสทิ ธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ
(๒) ก่ อ ตั ง% สิท ธิ หรือ ทํ า นิ ติ ก รรมทุ ก ประเภทผู ก พั น ทรัพ ย์ สิน ตลอดจน
ทํานิตกิ รรมอื6นใดเพื6อประโยชน์ในการดําเนินกิจการของสถาบัน
๕๐

มาตรา ๗ (๘) เพิ6 ม โดยพระราชกฤษฎี ก าจัด ตั ง% สถาบั น วิ จ ัย และพั ฒ นาพื% น ที6 สู ง
(องค์การมหาชน) (ฉบับที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒
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(๓) จั ด หาและให้ ทุ น เพื6 อ สนั บ สนุ นการศึ ก ษาวิ จ ั ย เพื6 อ การพั ฒ นาและ
การอนุรกั ษ์ฟ%ื นฟูพน%ื ทีส6 งู
(๔) เข้าร่วมทุนกับนิตบิ ุคคลอื6นในกิจการทีเ6 กีย6 วกับวัตถุประสงค์ของสถาบัน
(๕) จําหน่ายสินค้าหรือบริการทีไ6 ด้จากโครงการหลวงหรือโครงการของสถาบัน
(๖) กูย้ มื เงินเพื6อประโยชน์ในการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน
(๗) ทําความตกลงและร่วมมือกับองค์การหรือหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ
ในกิจการทีเ6 กีย6 วกับการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน
(๘) เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง ค่าตอบแทน หรือค่าบริการในการดําเนิน
กิจการ
(๙) กระทําการอื6นใดซึง6 จําเป็ นหรือต่อเนื6องเพื6อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของสถาบัน
การเข้าร่วมทุนกับนิติบุคคลอื6นตาม (๔) และการกู้ยืมเงินตาม (๖) ให้เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ทค6ี ณะรัฐมนตรีกาํ หนด
หมวด ๒
ทุน รายได้ และทรัพย์สนิ
มาตรา ๙ ทุนและทรัพย์สนิ ในการดําเนินกิจการของสถาบัน ประกอบด้วย
(๑) เงินและทรัพย์สนิ ทีไ6 ด้รบั โอนมาตามมาตรา ๔๔
(๒) เงินทีร6 ฐั บาลจ่ายให้เป็ นทุนประเดิม
(๓) เงินอุดหนุนทัวไปที
6 ร6 ฐั บาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสมเป็ นรายปี
(๔) เงินอุดหนุ นจากภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ6น หรือองค์กรอื6น
รวมทัง% จากต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ และเงินหรือทรัพย์สนิ ทีม6 ผี อู้ ุทศิ ให้
(๕) ค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง ค่าตอบแทน ค่าบริการ สิทธิประโยชน์ หรือรายได้
จากการดําเนินงาน
(๖) ดอกผลของเงินหรือรายได้จากทรัพย์สนิ ของสถาบัน
มาตรา ๑๐ ในกรณี ท6ีส ถาบัน จัด ให้ มีบ ริก ารใดอัน อยู่ ในวัต ถุ ป ระสงค์แ ละ
อํานาจหน้าทีข6 องสถาบัน ให้สถาบันมีอํานาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง ค่าบริการ
หรือค่าตอบแทนจากกิจการนัน% ได้ตามอัตราทีค6 ณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๑๑ บรรดารายได้ของสถาบันไม่เป็ นรายได้ทต6ี อ้ งนําส่งกระทรวงการคลัง
ตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง และกฎหมายว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณ
๖๒
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ในกรณีทม6ี เี หตุจาํ เป็ นหรือสมควร สถาบันโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
อาจนํ ารายได้ของสถาบัน ในจํานวนที6เห็นสมควรส่งกระทรวงการคลังเพื6อเป็ นรายได้
ของแผ่นดิน
มาตรา ๑๒ ให้ท รัพ ย์สนิ ซึ6งสถาบันได้ม าจากการให้ หรือซื%อด้วยเงินรายได้
ของสถาบัน หรือโดยการแลกเปลีย6 น เป็ นกรรมสิทธิของสถาบั
น
d
ให้สถาบัน มีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้ จําหน่ ายและจัด หา
ประโยชน์จากทรัพย์สนิ ของสถาบัน
มาตรา ๑๓ การใช้ จ่ า ยเงิน ของสถาบัน ให้ ใ ช้ จ่ า ยไปเพื6 อกิ จการของสถาบัน
โดยเฉพาะ
การเก็บรักษาและเบิกจ่ายเงินของสถาบัน ให้เป็ นไปตามข้อบังคับทีค6 ณะกรรมการ
กําหนด
หมวด ๓
การบริหารและการดําเนินกิจการ
มาตรา ๑๔๕๑ ให้มคี ณะกรรมการคณะหนึ6ง เรียกว่า “คณะกรรมการสถาบันวิจยั
และพัฒนาพืน% ทีส6 งู ” ประกอบด้วย
(๑) ประธานกรรมการ ซึ6งคณะรัฐมนตรีแต่งตัง% จากผู้ซง6ึ มีความรู้ ความเชี6ยวชาญ
และประสบการณ์สงู เกีย6 วกับการพัฒนาพืน% ทีส6 งู
(๒) กรรมการโดยตํ า แหน่ ง จํ า นวนสามคน ได้ แ ก่ ปลัด กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ปลัดกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติและสิง6 แวดล้อม และเลขาธิการมูลนิ ธิ
โครงการหลวง
(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนไม่เกินหกคน ซึ6งคณะรัฐมนตรีแต่งตัง% จาก
ผู้ซ6ึงมีค วามรู้ ความเชี6ยวชาญ และประสบการณ์ สูงเป็ น ที6ป ระจักษ์ ในด้านการเกษตร
การพัฒ นาสังคม การอนุ รกั ษ์ แ ละฟื% นฟู ท รัพ ยากรธรรมชาติ การบริห ารจัด การ หรือ
ด้านอื6น ๆ ทีเ6 กีย6 วข้องและเป็ นประโยชน์ต่อกิจการของสถาบัน
ให้ผูอ้ ํานวยการเป็ นกรรมการและเลขานุ การโดยตําแหน่ ง และให้ผู้อํานวยการ
แต่งตัง% ผูช้ ่วยเลขานุการได้ตามความจําเป็ น
๕๑

มาตรา ๑๔ แก้ไขเพิ6มเติมโดยพระราชกฤษฎีก าจัดตัง% สถาบัน วิจยั และพัฒ นาพื%น ที6สูง
(องค์การมหาชน) (ฉบับที6 ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
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กรรมการจํา นวนไม่ น้ อ ยกว่ า กึ6ง หนึ6 ง ต้ อ งไม่ เป็ นข้า ราชการซึ6ง มีตํ า แหน่ ง
หรือเงินเดือนประจํา พนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการ หน่ วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน6 เว้นแต่เป็ นผูส้ อนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
มาตรา ๑๕ ประธานกรรมการและกรรมการผู้ท รงคุ ณ วุฒิ ต้องมีคุ ณ สมบัติ
และไม่มลี กั ษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี%
(๑) มีสญ
ั ชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต6ํากว่าสามสิบห้าปี บริบรู ณ์ และไม่เกินเจ็ดสิบปี บริบรู ณ์
(๓) ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๔) ไม่เคยได้รบั โทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที6สุดให้จําคุก เว้นแต่ เป็ นโทษ
สําหรับความผิดทีไ6 ด้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) ไม่ เป็ น ผู้ดํ ารงตํ าแหน่ งทางการเมือ ง สมาชิก สภาท้อ งถิ6น หรือ ผู้บ ริห าร
ท้อ งถิ6น กรรมการผู้ดํารงตํ าแหน่ งซึ6งรับผิด ชอบการบริห ารพรรคการเมือง ที6ป รึกษา
พรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าทีพ6 รรคการเมือง
(๖) ไม่ เป็ น เจ้าหน้ า ที6ห รือ ลูก จ้า งของสถาบัน หรือ ที6ป รึก ษาหรือ ผู้เชี6ย วชาญ
ทีม6 สี ญ
ั ญาจ้างกับสถาบัน
(๗) ไม่ เป็ น ผู้มีส่ว นได้เสียในกิจ การที6ก ระทํากับสถาบัน หรือในกิจการที6เป็ น
การแข่งขันกับกิจการของสถาบัน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่เป็ นผูซ้ ง6ึ คณะกรรมการ
มอบหมายให้เป็ นประธานกรรมการ กรรมการ หรือผูแ้ ทนของสถาบันในการเข้าร่วมทุน
กับบุคคลหรือนิตบิ ุคคลอื6นตามมาตรา ๘ (๔)
ความใน (๑) มิให้ใช้บงั คับแก่กรรมการชาวต่างประเทศซึ6งสถาบันจําเป็ นต้อง
แต่งตัง% ตามข้อผูกพัน หรือตามลักษณะกิจการของสถาบัน หรือเป็ นบุคคลทีม6 คี ุณสมบัติ
ดีเด่นเหมาะสมกับงานของสถาบัน
มาตรา ๑๖ ประธานกรรมการและกรรมการผูท้ รงคุณวุฒมิ วี าระการดํารงตําแหน่ ง
คราวละสีป6 ี ๕๒
ในกรณี ท6ี ป ระธานกรรมการหรือ กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ พ้ น จากตํ า แหน่ ง
ก่อนวาระหรือในกรณีท6คี ณะรัฐมนตรีแต่งตัง% กรรมการผู้ทรงคุณวุฒเิ พิม6 ขึน% ในระหว่างที6
กรรมการซึง6 แต่งตัง% ไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตําแหน่ ง ให้ผไู้ ด้รบั แต่งตัง% แทนตําแหน่ งทีว6 ่าง
หรือเป็ นกรรมการผูท้ รงคุณวุฒเิ พิม6 ขึน% อยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระทีเ6 หลืออยู่ของกรรมการ
๕๒

มาตรา ๑๖ วรรคหนึ6ง แก้ไขเพิม6 เติมโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตัง% สถาบันวิจยั และพัฒนา
พืน% ทีส6 งู (องค์การมหาชน) (ฉบับที6 ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
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ซึ6งได้รบั แต่ งตัง% ไว้แล้ว เว้น แต่ วาระที6เหลืออยู่ไม่ ถึงเก้าสิบ วัน จะไม่ แต่ งตัง% กรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒแิ ทนก็ได้
เมื6อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ6ง หากยังไม่มกี ารแต่งตัง% ประธานกรรมการ
หรือ กรรมการผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิข%ึน ใหม่ ให้ป ระธานกรรมการหรือ กรรมการผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ซึง6 พ้นจากตําแหน่ งตามวาระนัน% อยู่ในตําแหน่งเพื6อดําเนินงานต่อไปจนกว่าประธานกรรมการ
หรือกรรมการผูท้ รงคุณวุฒซิ ง6ึ ได้รบั แต่งตัง% ใหม่เข้ารับหน้าที6
มาตรา ๑๗ ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒซิ 6งึ พ้นจากตําแหน่ ง
ตามวาระอาจได้รบั แต่งตัง% อีกได้ แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
ในกรณีทป6ี ระธานกรรมการหรือกรรมการผูท้ รงคุณวุฒพิ น้ จากตําแหน่ งก่อนวาระ
ให้ ค ณะกรรมการประกอบด้ว ยกรรมการทัง% หมดเท่ า ที6มีอ ยู่ จ นกว่ า จะมีก ารแต่ ง ตัง%
ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณ วุฒิตามมาตรา ๑๖ วรรคสอง และในกรณี ท6ี
ประธานกรรมการพ้นจากตําแหน่ งก่อนวาระให้กรรมการที6เหลือเลือกกรรมการคนหนึ6ง
ทําหน้าทีป6 ระธานกรรมการเป็ นการชัวคราว
6
มาตรา ๑๘ นอกจากการพ้ น จากตํ า แหน่ ง ตามวาระ ประธานกรรมการ
และกรรมการผูท้ รงคุณวุฒพิ น้ จากตําแหน่งเมื6อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที6 มีความประพฤติเสื6อมเสีย
หรือหย่อนความสามารถ
(๔) ขาดคุณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะต้องห้ามอย่างหนึ6งอย่างใดตามมาตรา ๑๕
มาตรา ๑๙๕๓ คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที6ควบคุมดูแลโดยทัวไปซึ
6
6งกิจการ
และการดําเนินการของสถาบัน เพื6อให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ทก6ี ําหนดไว้ อํานาจเช่นว่านี%
ให้รวมถึง
(๑) กําหนดทิศทาง เป้ าหมาย นโยบายการบริหารงาน และให้ความเห็นชอบ
แผนการดําเนินงานของสถาบัน
(๒) อนุ มตั ิแผนงาน แผนการลงทุน แผนการเงิน โครงการ และงบประมาณ
ประจําปี ของสถาบัน
๕๓

มาตรา ๑๙ แก้ไขเพิ6มเติมโดยพระราชกฤษฎีก าจัดตัง% สถาบัน วิจยั และพัฒนาพื%น ที6สูง
(องค์การมหาชน) (ฉบับที6 ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
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(๓) ดูแลฐานะและความมันคงทางการเงิ
6
น ให้ความเห็นชอบรายงานการเงิน
พิจารณารายงานของผูต้ รวจสอบการเงิน และวางระเบียบ กฎเกณฑ์ หรือข้อห้ามทางการเงิน
(๔) กําหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื6อนไขการให้กยู้ มื เงินและการระดมเงินทุน
ของสถาบัน
(๕) ให้คําแนะนํ าหรือเสนอแนะการแก้ไขปั ญ หาหรืออุปสรรคอันเกิดจากการ
บริหารจัดการ ตลอดจนเสนอต่อคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเพื6อพิจารณาสังการในกรณี
6
มีปั ญ หาหรือ อุ ป สรรคเกี6ย วกับ การประสานงานในการดํ า เนิ น การตามวัต ถุ ป ระสงค์
และอํานาจหน้าทีข6 องสถาบัน
(๖) ให้ความเห็นชอบการกําหนดค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง ค่าตอบแทน ค่าบริการ
และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ทีเ6 กิดจากการดําเนินงานของสถาบัน
(๗) จัด ตัง% และยุ บ เลิก สํา นั ก งานสาขาของสถาบัน ในกรณี ท6ี มีค วามจํ า เป็ น
และเห็น สมควรเพื6อ ให้บ รรลุวตั ถุ ป ระสงค์ของสถาบัน และกํ าหนดวิธีการบริห ารงาน
ของสํานักงานสาขาของสถาบันดังกล่าว
(๘) สรรหา แต่งตัง% ประเมินผลการปฏิบตั งิ าน และถอดถอนผูอ้ าํ นวยการ
(๙) ออกระเบี ยบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกํ าหนดเกี6ยวกับสถาบันในเรื6อง
ดังต่อไปนี%
(ก) การประสานระหว่างสถาบันกับสํานักงานสาขา
(ข) การจัดแบ่งส่วนงานของสถาบัน และขอบเขตหน้าทีข6 องส่วนงานดังกล่าว
(ค) การกําหนดตําแหน่ ง คุณสมบัตเิ ฉพาะตําแหน่ ง อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง
และเงินอื6นของเจ้าหน้าทีแ6 ละลูกจ้าง
(ง) การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตัง% การถอดถอน วินัยและการลงโทษ
ทางวินัย การออกจากตําแหน่ ง การร้องทุกข์และการอุทธรณ์ การลงโทษของเจ้าหน้าที6
และลูกจ้าง รวมทัง% วิธกี ารและเงื6อนไขในการจ้างลูกจ้าง
(จ) การบริหารและจัดการการเงิน การพัสดุ ทรัพย์สนิ และการงบประมาณ
ของสถาบัน รวมทัง% การบัญชีและการจําหน่ายทรัพย์สนิ จากบัญชีเป็ นสูญ
(ฉ) การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อ6นื แก่เจ้าหน้าทีแ6 ละลูกจ้าง
(ช) การแต่งตัง% และอํานาจหน้าทีข6 องคณะกรรมการตรวจสอบ
(ซ) การกํ า หนดขอบเขตเกี6ย วกับ การปฏิบ ัติห น้ า ที6ข องคณะกรรมการ
ตรวจสอบและผูต้ รวจสอบภายใน
(ฌ) การกํ า หนดเครื6 อ งแบบผู้ อํ า นวยการ เจ้ า หน้ าที6 และลู ก จ้ า ง และ
เครื6องหมายสถาบัน
๖๖
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(ญ) การสรรหา การแต่งตัง% และการถอดถอนผูอ้ ํานวยการ การปฏิบตั งิ าน
ของผูอ้ าํ นวยการและการมอบหมายให้ผอู้ 6นื ปฏิบตั งิ านแทน
(๑๐) ปฏิ บ ัติ ห น้ า ที6 อ6ืน ตามที6 บ ัญ ญั ติ ไ ว้ ใ นพระราชกฤษฎี ก านี% ห รือ ตามที6
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
(๑๑) กระทําการอื6นใดทีจ6 าํ เป็ นหรือต่อเนื6องเพื6อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของสถาบัน
ระเบี ย บเกี6 ย วกั บ การจํ า หน่ า ยทรัพ ย์ สิ น จากบั ญ ชี เ ป็ นสู ญ ตาม (๙) (จ)
ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทค6ี ณะรัฐมนตรีกาํ หนด
มาตรา ๒๐ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึง6 หนึ6งของจํานวนกรรมการทัง% หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในการประชุม คณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่ มาประชุ มหรือ ไม่ อ าจ
ปฏิบตั หิ น้าทีไ6 ด้ ให้ทป6ี ระชุมเลือกกรรมการคนหนึ6งเป็ นประธานในทีป6 ระชุม
ในการปฏิบตั ิหน้าที6 ประธานกรรมการหรือกรรมการผูใ้ ดมีส่วนได้เสียโดยตรง
หรือโดยอ้อมในเรื6องที6คณะกรรมการพิจารณา ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้นัน%
แจ้งให้ทป6ี ระชุมทราบ และให้ทป6ี ระชุมพิจารณาว่าประธานกรรมการหรือกรรมการผูน้ ัน%
สมควรจะอยู่ในทีป6 ระชุมหรือจะมีมติในการประชุมเรื6องนัน% ได้หรือไม่ ทัง% นี% ตามระเบียบ
ทีค6 ณะกรรมการกําหนด
การวินิจฉัยชีข% าดของทีป6 ระชุมให้ถอื เสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ6งให้มหี นึ6งเสียง
ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในทีป6 ระชุมออกเสียงเพิม6 ขึน% อีกเสียงหนึ6ง
เป็ นเสียงชีข% าด
มาตรา ๒๑ เพื6อประโยชน์ในการดําเนินงานของสถาบัน ให้มคี ณะทีป6 รึกษาพิเศษ
คณะหนึ6ง เรียกว่า “คณะทีป6 รึกษาสถาบันวิจยั และพัฒนาพืน% ทีส6 งู ” ประกอบด้วย
(๑) ประธานมูลนิธโิ ครงการหลวง เป็ นประธานคณะทีป6 รึกษาพิเศษ
(๒) ที6 ป รึ ก ษาพิ เ ศษซึ6 ง ประธานคณะที6 ป รึก ษาพิ เ ศษแต่ ง ตั ง% จากผู้ แ ทน
สถาบันการศึกษาทีเ6 กีย6 วข้องจํานวนไม่เกินห้าคน
(๓) ที6ป รึกษาพิเศษซึ6งประธานคณะที6ปรึกษาพิเศษแต่ งตัง% จากผู้ท รงคุณ วุฒิ
ซึง6 เป็ นนักวิชาการหรือผูช้ าํ นาญการ จํานวนไม่เกินห้าคน
มาตรา ๒๒ ทีป6 รึกษาพิเศษตามมาตรา ๒๑ (๒) และ (๓) มีวาระการดํารงตําแหน่ ง
คราวละสามปี
ที6ป รึกษาพิเศษตามมาตรา ๒๑ (๒) และ (๓) ซึ6งพ้น จากตํ าแหน่ งตามวาระ
อาจได้รบั แต่งตัง% อีกได้
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มาตรา ๒๓ ให้ค ณะที6ป รึก ษาพิเศษ มีห น้ าที6ให้ค วามเห็น คํ าแนะนํ า และ
คําปรึกษาแก่คณะกรรมการและผูอ้ าํ นวยการในการปฏิบตั หิ น้าทีต6 ามพระราชกฤษฎีกานี%
มาตรา ๒๔๕๔ คณะกรรมการมีอาํ นาจแต่งตัง% ผูท้ รงคุณวุฒซิ ง6ึ มีความเชีย6 วชาญ
เป็ นที6 ป รึก ษาคณะกรรมการ และมี อํ า นาจแต่ ง ตั ง% คณะกรรมการตรวจสอบตาม
มาตรา ๑๙ (๙) (ช) และคณะอนุ กรรมการเพื6อพิจารณาหรือปฏิบตั กิ ารอย่างใดอย่างหนึ6ง
ตามทีค6 ณะกรรมการมอบหมายได้
ทีป6 รึกษาคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการ จะต้อง
ไม่ เป็ น ผู้มีส่ว นได้เสีย ในกิจ การที6ก ระทํ ากับ สถาบัน หรือ ในกิจ การที6เป็ น การแข่งขัน
กับกิจการของสถาบัน ทัง% นี% ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่เป็ นผูซ้ ง6ึ คณะกรรมการ
มอบหมายให้เป็ นประธานกรรมการ กรรมการ หรือผูแ้ ทนของสถาบันในการเข้าร่วมทุน
กับนิตบิ ุคคลอื6นตามมาตรา ๘ (๔)
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะอนุ กรรมการ ให้นํามาตรา ๒๐
มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๕๕๕ ให้ประธานกรรมการ กรรมการ ประธานคณะที6ปรึกษาพิเศษ
ที6ปรึกษาพิเศษ ที6ปรึกษาคณะกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ
ประธานอนุ ก รรมการและอนุ ก รรมการ ได้ร ับ เบี%ย ประชุ ม และประโยชน์ ต อบแทนอื6น
ตามหลักเกณฑ์ทค6ี ณะรัฐมนตรีกาํ หนด
มาตรา ๒๖ ให้สถาบันมีผอู้ าํ นวยการคนหนึ6ง
คณะกรรมการเป็ นผูม้ อี าํ นาจสรรหา แต่งตัง% และถอดถอนผูอ้ าํ นวยการ
ในกรณี ที6 ไ ม่ มี ผู้ อํ า นวยการห รื อ ผู้ อํ า นวยการไม่ อ าจปฏิ บ ั ติ ห น้ าที6 ไ ด้
ให้รองผู้อํานวยการที6มีอ าวุโสตามลําดับ ปฏิบ ัติห น้ า ที6แ ทน ถ้าไม่ มีร องผู้อํา นวยการ
ให้คณะกรรมการแต่งตัง% กรรมการคนหนึ6งเป็ นผูป้ ฏิบตั หิ น้าทีแ6 ทน
มาตรา ๒๗๕๖ ผู้อํานวยการต้องเป็ นผู้ทรงคุณวุฒิซ6ึงมีความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์ เหมาะสมกับ กิจ การของสถาบัน ตามที6กํ า หนดไว้ในวัต ถุ ป ระสงค์
๕๔

มาตรา ๒๔ แก้ไขเพิ6มเติมโดยพระราชกฤษฎีก าจัดตัง% สถาบันวิจยั และพัฒนาพื%นที6สูง
(องค์การมหาชน) (ฉบับที6 ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
๕๕ มาตรา ๒๕ แก้ไ ขเพิ6ม เติมโดยพระราชกฤษฎีก าจัด ตัง% สถาบัน วิจ ย
ั และพัฒนาพื%น ที6สูง
(องค์การมหาชน) (ฉบับที6 ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
๕๖ มาตรา ๒๗ แก้ไ ขเพิ6มเติม โดยพระราชกฤษฎีก าจัด ตัง% สถาบัน วิจย
ั และพัฒ นาพื%นที6สูง
(องค์การมหาชน) (ฉบับที6 ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
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และอํานาจหน้าทีข6 องสถาบัน รวมทัง% ต้องมีคุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
ว่าด้วยองค์การมหาชนด้วย
มาตรา ๒๘ ผูอ้ าํ นวยการมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสีป6 ี และอาจได้รบั แต่งตัง%
อีกได้แต่ตอ้ งไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
มาตรา ๒๙ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ผูอ้ าํ นวยการพ้นจากตําแหน่ ง
เมื6อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ออกตามกรณีทก6ี าํ หนดไว้ในข้อตกลงระหว่างคณะกรรมการกับผูอ้ าํ นวยการ
(๔) คณะกรรมการให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที6 มีความประพฤติเสื6อมเสีย
หรือหย่อนความสามารถ
(๕) ขาดคุณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะต้องห้ามอย่างหนึ6งอย่างใดตามมาตรา ๒๗
มติของคณะกรรมการให้ผู้อํานวยการออกจากตําแหน่ งตาม (๔) ต้องประกอบด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนกรรมการเท่าทีม6 อี ยู่โดยไม่นบั รวมผูอ้ าํ นวยการ
การขาดคุ ณ สมบัติเพราะมีอายุเกิน หกสิบห้าปี บริบูรณ์ ให้ถือว่าเป็ นการพ้น
จากตําแหน่งตามกําหนดเวลาในสัญญาจ้าง๕๗
มาตรา ๓๐ ๕๘ ภายใต้บ ัง คับ มาตรา ๓๙ วรรคสอง ให้ผู้อํานวยการมีห น้ า ที6
บริห ารกิจ การของสถาบันให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุ ประสงค์ข องสถาบัน ระเบีย บ
ข้อบังคับ ข้อกําหนด นโยบาย มติ และประกาศของคณะกรรมการ และให้ผูอ้ ํานวยการ
เป็ นผูบ้ งั คับบัญชาเจ้าหน้าทีแ6 ละลูกจ้างทุกตําแหน่ง รวมทัง% ให้มหี น้าที6 ดังต่อไปนี%
(๑) เสนอเป้ าหมาย แผนงาน และโครงการต่ อ คณะกรรมการเพื6 อ ให้ ก าร
ดําเนินงานของสถาบันบรรลุวตั ถุประสงค์
(๒) เสนอรายงานประจําปี เกี6ยวกับผลการดําเนินงานด้านต่ าง ๆ ของสถาบัน
รวมทัง% รายงานการเงิน และการบัญ ชี ตลอดจนเสนอแผนการเงิน และงบประมาณ
ของปี ต่อไปต่อคณะกรรมการเพื6อพิจารณา
๕๗

มาตรา ๒๙ วรรคสาม เพิม6 โดยพระราชกฤษฎีกาจัดตัง% สถาบันวิจยั และพัฒนาพื%นที6สูง
(องค์การมหาชน) (ฉบับที6 ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
๕๘ มาตรา ๓๐ แก้ไ ขเพิ6ม เติม โดยพระราชกฤษฎีก าจัด ตัง% สถาบัน วิจ ย
ั และพัฒ นาพื%น ที6สูง
(องค์การมหาชน) (ฉบับที6 ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
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(๓) เสนอความเห็นเกีย6 วกับการปรับปรุงกิจการและการดําเนินงานของสถาบัน
ให้มปี ระสิทธิภาพและเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของสถาบันต่อคณะกรรมการ
ผูอ้ าํ นวยการต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในการบริหารกิจการของสถาบัน
มาตรา ๓๑ ผูอ้ าํ นวยการมีอาํ นาจ
(๑) แต่ งตัง% รองผู้อํานวยการหรือ ผู้ช่ว ยผู้อํานวยการโดยความเห็น ชอบของ
คณะกรรมการเพื6อเป็ นผูช้ ่วยปฏิบตั งิ านของผูอ้ าํ นวยการตามทีผ6 อู้ าํ นวยการมอบหมาย
(๒) บรรจุ แต่งตัง% เลื6อน ลด ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยเจ้าหน้าที6
และลูก จ้า งตลอดจนให้ เจ้า หน้ า ที6แ ละลู ก จ้า งออกจากตํ า แหน่ ง ทัง% นี% ตามระเบีย บ
หรือข้อบังคับทีค6 ณะกรรมการกําหนด
(๓) วางระเบีย บเกี6ย วกับ การดําเนิ น งานของสถาบัน โดยไม่ ข ดั หรือ แย้งกับ
กฎหมาย มติของคณะรัฐมนตรี ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกําหนด ประกาศ นโยบาย หรือ
มติของคณะกรรมการ
มาตรา ๓๒ ในกิจการทีเ6 กีย6 วกับบุคคลภายนอก ให้ผอู้ าํ นวยการเป็ นผูแ้ ทนของ
สถาบัน และเพื6อการนี% ผูอ้ าํ นวยการจะมอบอํานาจให้บุคคลใดปฏิบตั งิ านเฉพาะอย่างแทน
ก็ได้ แต่ตอ้ งเป็ นไปตามระเบียบหรือข้อบังคับทีค6 ณะกรรมการกําหนด
นิ ติ ก รรมใดที6 ผู้ อํ า นวยการหรือ ผู้ ร ับ มอบอํ า นาจจากผู้ อํ า นวยการกระทํ า
โดยฝ่ าฝื นระเบียบหรือข้อบังคับที6คณะกรรมการกําหนด ย่อมไม่ผูกพันสถาบัน เว้นแต่
คณะกรรมการให้สตั ยาบัน
มาตรา ๓๓ ให้ ค ณะกรรมการเป็ น ผู้ กํ า หนดอัต ราเงิน เดือ นและประโยชน์
ตอบแทนอื6นของผูอ้ าํ นวยการ ตามหลักเกณฑ์ทค6ี ณะรัฐมนตรีกาํ หนด
หมวด ๔
การประสานการปฏิบตั กิ าร
มาตรา ๓๔ เพื6อประโยชน์ในการส่งเสริมและสนับสนุ นการวิจยั และการพัฒนา
พืน% ทีส6 งู อย่างบูรณาการและมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ d ให้คณะกรรมการมีอาํ นาจหน้าทีป6 ระสาน
การปฏิบตั ิการกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนอื6น หรือหน่ วยงานอื6นของรัฐ
เพื6อให้ห น่ ว ยงานดังกล่าวใช้ท รัพ ยากรบุ ค คล งบประมาณ และอํานาจหน้ าที6ข องตน
ให้เกิดผลสําเร็จตามแผนปฏิบตั กิ ารของสถาบัน
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การประสานการปฏิบ ัติก ารตามวรรคหนึ6 ง สถาบัน โดยความเห็น ชอบของ
คณะกรรมการมีอํานาจจัดทําบันทึกข้อตกลงฉบับหนึ6งหรือหลายฉบับระหว่างสถาบันกับ
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนอื6น หรือหน่วยงานอื6นของรัฐ เพื6อกําหนดวิธกี าร
เงื6อนไข การใช้อาํ นาจหน้าที6 และความรับผิดชอบของหน่วยงานนัน% ได้ตามทีเ6 ห็นสมควร
รวมทัง% การมอบอํานาจของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนอื6น หรือหน่ วยงานอื6น
ของรัฐ ให้ ส ถาบัน ดํ า เนิ น การใด ๆ แทนด้ว ย ทัง% นี% ภายใต้ ก ฎหมายว่ า ด้ว ยการนั น%
และตามความเหมาะสม
ในกรณีทส6ี ่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนอื6น หรือหน่ วยงานอื6นของรัฐ
ตามวรรคหนึ6งไม่ยนิ ยอมทําบันทึกข้อตกลงหรือไม่ปฏิบตั ติ ามบันทึกข้อตกลงโดยไม่มเี หตุ
อัน สมควร ให้ ค ณะกรรมการรายงานต่ อ รัฐ มนตรีห รือ ผู้ มีอํ า นาจบัง คับ บัญ ชาหรือ
กํากับดูแลหน่ วยงานนัน% เพื6อพิจารณาสังการ
6
หรือเสนอคณะรัฐมนตรีเพื6อวินิจฉัยชี%ขาด
และให้มกี ารดําเนินการตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัตอิ งค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒
ในกรณีทส6ี ่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนอื6น หรือหน่ วยงานอื6นของรัฐ
ตามวรรคหนึ6งได้ปฏิบตั ติ ามบันทึกข้อตกลงอย่างมีคุณภาพหรือเกิดผลสัมฤทธิตามเป้
าหมาย
d
ให้ ค ณะกรรมการรายงานต่ อ ก.พ.ร. เพื6 อ เสนอคณะรัฐ มนตรีจ ัด สรรเงิน เพิ6ม พิเศษ
เป็ นบําเหน็จความชอบหรือจัดสรรเงินรางวัลการเพิ6มประสิท ธิภาพให้แก่ส่วนราชการ
รัฐ วิส าหกิจ องค์ก ารมหาชนอื6น หรือ หน่ ว ยงานอื6น ของรัฐ นั น% หรือ ให้ ส่ ว นราชการ
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนอื6น หรือหน่ วยงานอื6นของรัฐนัน% ใช้เงินงบประมาณเหลือจ่าย
ของตนเพื6อ ปรับ ปรุงการปฏิบ ัติงานหรือจัด สรรเป็ น เงินรางวัลให้แ ก่บุ ค ลากรในสังกัด
หรือ รับ สิท ธิ หรือ ประโยชน์ ต อบแทนอื6น ตามพระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยหลัก เกณฑ์
และวิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมืองทีด6 ี พ.ศ. ๒๕๔๖
หมวด ๕
ผูป้ ฏิบตั งิ านของสถาบัน
มาตรา ๓๕ ผูป้ ฏิบตั งิ านของสถาบันมีสามประเภทคือ
(๑) เจ้าหน้าทีแ6 ละลูกจ้าง ได้แก่ ผู้ซง6ึ ปฏิบตั งิ านโดยได้รบั เงินเดือนหรือค่าจ้าง
จากงบประมาณของสถาบัน
(๒) ทีป6 รึกษาหรือผูเ้ ชีย6 วชาญ ได้แก่ ผูซ้ ง6ึ สถาบันจ้างให้ปฏิบตั งิ านเป็ นทีป6 รึกษา
หรือผูเ้ ชีย6 วชาญโดยมีสญ
ั ญาจ้าง
(๓) เจ้าหน้าทีข6 องรัฐซึง6 มาปฏิบตั งิ านของสถาบันเป็ นการชัวคราวตามมาตรา
6
๓๘
๗๑
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มาตรา ๓๖๕๙ เจ้าหน้าทีต6 อ้ งมีคุณวุฒหิ รือประสบการณ์เหมาะสมกับวัตถุประสงค์
และอํ า นาจหน้ า ที6 ข องสถาบัน รวมทัง% ต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม่ มี ล ัก ษณะต้ อ งห้ า ม
ตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชนด้วย
มาตรา ๓๗ เจ้าหน้าทีพ6 น้ จากตําแหน่งเมื6อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะต้องห้ามอย่างหนึ6งอย่างใดตามมาตรา ๓๖
(๔) ถูก ให้ออก เพราะไม่ ผ่านการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ทีค6 ณะกรรมการกําหนดไว้ในข้อบังคับ
(๕) ถู ก ให้ อ อกหรือ ปลดออก เพราะผิ ด วิ นั ย ตามหลัก เกณฑ์ แ ละวิ ธีก าร
ทีค6 ณะกรรมการกําหนดไว้ในข้อบังคับ
การขาดคุ ณ สมบัติ เพราะมีอ ายุ เกิน หกสิบ ปี บริบู ร ณ์ ให้ ถื อ ว่ า เป็ นการพ้ น
จากตําแหน่งตามกําหนดเวลาในสัญญาจ้าง๖๐”
มาตรา ๓๘ เพื6อประโยชน์ในการบริหารงานของสถาบัน รัฐมนตรีอาจขอให้
ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที6 หรือผูป้ ฏิบตั งิ านอื6นใดในกระทรวง ทบวง กรม ราชการ
ส่วนภูมภิ าค ราชการส่วนท้องถิน6 รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนอื6น หรือหน่วยงานอื6นของรัฐ
มาปฏิบตั ิงานเป็ นเจ้าหน้าที6ของสถาบันเป็ นการชัวคราวได้
6
ทัง% นี% เมื6อได้รบั อนุ มตั ิจาก
ผูบ้ งั คับบัญชาหรือนายจ้างของผูน้ นั % และมีขอ้ ตกลงทีท6 าํ ไว้ในการอนุมตั ิ
ข้าราชการ พนัก งาน เจ้าหน้ าที6 หรือผู้ปฏิบตั ิงานอื6นใดซึ6งได้รบั อนุ มตั ิให้ม า
ปฏิบตั งิ านเป็ นเจ้าหน้าทีข6 องสถาบันเป็ นการชัวคราวตามวรรคหนึ
6
6ง ให้ถอื ว่าเป็ นการได้รบั
อนุ ญ าตให้ออกจากราชการหรือออกจากงานไปปฏิบตั ิงานใด ๆ และให้นับระยะเวลา
ระหว่างที6มาปฏิบ ัติงานในสถาบัน สําหรับ การคํานวณบําเหน็ จ บํานาญหรือ ประโยชน์
ตอบแทนอย่ างอื6น ทํ านองเดีย วกัน เสมือ นอยู่ป ฏิบ ัติราชการหรือ ปฏิบ ัติงานเต็ม เวลา
ดังกล่าว แล้วแต่กรณี
เมื6อสิน% สุดระยะเวลาทีไ6 ด้รบั อนุมตั ใิ ห้มาปฏิบตั งิ านในสถาบัน ให้เจ้าหน้าทีข6 องรัฐ
ตามวรรคหนึ6 ง มี สิท ธิไ ด้ ร ับ การบรรจุ แ ละแต่ ง ตั ง% ให้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง และรับ เงิน เดื อ น
๕๙

มาตรา ๓๖ แก้ไขเพิ6มเติมโดยพระราชกฤษฎีก าจัดตัง% สถาบัน วิจยั และพัฒนาพื%น ที6สูง
(องค์การมหาชน) (ฉบับที6 ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
๖๐ มาตรา ๓๗ วรรคสอง เพิม
6 โดยพระราชกฤษฎีกาจัดตัง% สถาบันวิจยั และพัฒนาพื%น ที6สูง
(องค์การมหาชน) (ฉบับที6 ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
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ในส่วนราชการหรือหน่วยงานเดิมไม่ต6ํากว่าตําแหน่งและเงินเดือนเดิมตามข้อตกลงทีท6 าํ ไว้
ในการอนุมตั ิ
หมวด ๖
การบัญชี การตรวจสอบ และการประเมินผลงานของสถาบัน
มาตรา ๓๙๖๑ การบัญชีของสถาบัน ให้จดั ทําตามหลักเกณฑ์ท6คี ณะกรรมการ
กําหนด ซึ6งต้องเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญ ชี และต้องจัดให้มีการตรวจสอบภายใน
เกีย6 วกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถาบัน ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบ
ให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยปี ละครัง%
ในการตรวจสอบภายใน ให้มผี ูป้ ฏิบตั งิ านของสถาบันทําหน้าทีเ6 ป็ นผูต้ รวจสอบ
ภายในโดยเฉพาะและให้รบั ผิดชอบขึน% ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
ตามระเบียบทีค6 ณะกรรมการกําหนด
ในการแต่ งตัง% โยกย้าย เลื6อ นเงิน เดือน เลื6อ นตํ าแหน่ ง และลงโทษทางวินัย
ของผู้ตรวจสอบภายใน ให้ผู้อํานวยการและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาร่วมกัน
แล้วเสนอให้คณะกรรมการให้ความเห็นชอบก่อนจึงดําเนินการได้
มาตรา ๔๐ ให้สถาบันจัดทํางบดุล งบการเงิน และบัญชีทําการส่งผู้สอบบัญชี
ภายในหนึ6งร้อยยีส6 บิ วันนับแต่วนั สิน% ปี บญ
ั ชีทุกปี
ในทุ ก รอบปี ให้สํา นั ก งานการตรวจเงิน แผ่ น ดิน หรือ บุ ค คลภายนอกตามที6
คณะกรรมการแต่งตัง% ด้วยความเห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็ นผูส้ อบบัญชี
และประเมิน ผลการใช้จ่ ายเงิน และทรัพ ย์สิน ของสถาบัน โดยให้แ สดงความคิด เห็น
เป็ นข้อวิเคราะห์ว่าการใช้จ่ายดังกล่าวเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ประหยัด และได้ผลตาม
เป้ าหมายเพียงใด แล้วบันทึกรายงานผลการสอบบัญชีเสนอต่อคณะกรรมการ
เพื6 อ การนี% ให้ ผู้ ส อบบัญ ชีมีอํ า นาจตรวจสอบสรรพสมุ ด บัญ ชีแ ละเอกสาร
หลักฐานต่าง ๆ ของสถาบัน สอบถามผู้อํานวยการ ผู้ตรวจสอบภายใน เจ้าหน้าที6และ
ลูกจ้าง หรือบุคคลอื6นและเรียกให้สง่ สรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของสถาบัน
เป็ นการเพิม6 เติมได้ตามความจําเป็ น

๖๑ มาตรา

๓๙ แก้ไขเพิ6มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตัง% สถาบัน วิจยั และพัฒ นาพื%น ที6สูง
(องค์การมหาชน) (ฉบับที6 ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
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มาตรา ๔๑ ให้สถาบันทํารายงานประจําปี เสนอรัฐมนตรีทุกสิ%นปี งบประมาณ
รายงานนี%ให้กล่าวถึงผลงานของสถาบันในปี ท6ลี ่วงมาแล้ว บัญชีทําการ พร้อมทัง% รายงาน
ของผู้ ส อบบั ญ ชี รวมทั ง% คํ า ชี% แ จงเกี6 ย วกั บ นโยบายของคณะกรรมการ โครงการ
และแผนงานทีจ6 ะจัดทําในภายหน้า
มาตรา ๔๒๖๒ (ยกเลิก)
หมวด ๗
การกํากับดูแล๖๓
มาตรา ๔๓๖๔ (ยกเลิก)
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๔๔ เมื6อพระราชกฤษฎีกานี%ใช้บงั คับ ให้รฐั มนตรีเสนอคณะรัฐมนตรี
ดําเนินการตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื6ออนุ มตั ิ
ให้มกี ารโอนบรรดากิจการ ทรัพย์สนิ สิทธิ หนี% และงบประมาณของสํานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เฉพาะในส่ว นที6เกี6ย วกับ การพัฒ นาเกษตรที6สูงซึ6งเป็ น
โครงการหลวงที6มีอยู่ในวัน ที6พ ระราชกฤษฎีก านี% ใช้บ ังคับ เว้น แต่ งบประมาณหมวด
เงินเดือนและค่าจ้างประจําทีย6 งั มีผคู้ รองอยู่ไปเป็ นของสถาบัน
มาตรา ๔๕ เพื6อ เป็ น ทุ น ในการดําเนิ น กิจ การของสถาบัน ในระยะเริ6ม แรก
ให้รฐั มนตรีเสนอคณะรัฐมนตรีอนุ มตั ิให้มีการจัด สรรทุน ประเดิมให้แก่ส ถาบัน ภายใน
วงเงินทีร6 ฐั มนตรีเห็นสมควรเพื6อให้สถาบันสามารถดําเนินการตามวัตถุประสงค์ได้
มาตรา ๔๖ ในวาระเริม6 แรก ให้คณะกรรมการสถาบันวิจยั และพัฒนาพื%นที6สูง
ประกอบด้วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็ นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวง
๖๒

มาตรา ๔๒ ยกเลิ ก โดยพระราชกฤษฎี ก าจัด ตั ง% สถาบั น วิ จ ัย และพั ฒ นาพื% น ที6 สู ง
(องค์การมหาชน) (ฉบับที6 ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
๖๓ หมวด ๗ การกํา กับ ดูแ ล มาตรา ๔๓ ยกเลิก โดยพระราชกฤษฎีก าจัด ตัง% สถาบัน วิจ ย
ั
และพัฒนาพืน% ทีส6 งู (องค์การมหาชน) (ฉบับที6 ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
๖๔ มาตรา ๔๓ ยกเลิ ก โดยพระราชกฤษฎี ก าจัด ตั ง% สถาบั น วิ จ ัย และพั ฒ นาพื% น ที6 สู ง
(องค์การมหาชน) (ฉบับที6 ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิง6 แวดล้อม ปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษ
เพื6อประสานงานโครงการอันเนื6องมาจากพระราชดําริ เลขาธิการมูลนิธโิ ครงการหลวง
เป็ นกรรมการ ผู้อํานวยการสํานั กพัฒนาเกษตรที6สูง สํานั กงานปลัดกระทรวง กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เป็ น กรรมการและเลขานุ ก าร และประธานมู ล นิ ธิโครงการหลวง
เป็ นทีป6 รึกษา ทัง% นี% ให้ปฏิบตั หิ น้าทีไ6 ปจนกว่าจะมีคณะกรรมการตามพระราชกฤษฎีกานี%
ซึง6 ต้องไม่เกินหนึ6งร้อยยีส6 บิ วันนับแต่วนั ทีพ6 ระราชกฤษฎีกานี%ใช้บงั คับ
มาตรา ๔๗ ให้ผูอ้ ํานวยการสํานักพัฒนาเกษตรที6สงู สํานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ6งดํารงตําแหน่ งอยู่ในวันที6พระราชกฤษฎีกานี%ใช้บงั คับ
ปฏิ บ ั ติ ห น้ า ที6 ผู้ อํ า นวยการเป็ นการชัว6 คราวไปพลางก่ อ นจนกว่ า จะมี ก ารแต่ ง ตั ง%
ผู้อํานวยการตามพระราชกฤษฎีก านี% ซึ6งต้อ งไม่ เกิน หนึ6 งร้อ ยแปดสิบ วัน นับ แต่ ว ัน ที6
พระราชกฤษฎีกานี%ใช้บงั คับ
มาตรา ๔๘ ภายใต้บงั คับมาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐ ให้ขา้ ราชการและลูกจ้าง
ของสํา นั ก งานปลัด กระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในส่ ว นที6เกี6ย วข้อ งกับ
การพัฒนาเกษตรทีส6 งู ซึง6 เป็ นโครงการหลวง ซึง6 ดํารงตําแหน่งอยู่ในวันทีพ6 ระราชกฤษฎีกานี%
ใช้บงั คับ ยังคงเป็ นข้าราชการและลูกจ้างของสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ และปฏิบตั หิ น้าทีใ6 นสถาบันตามพระราชกฤษฎีกานี%โดยให้ถอื ว่าการปฏิบตั ิ
หน้ า ที6ด ัง กล่ า วเป็ นการปฏิบ ัติ ห น้ า ที6ร าชการหรือ ปฏิบ ัติ ห น้ า ที6 ในฐานะลู ก จ้า งของ
สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
มาตรา ๔๙ ข้า ราชการและลูก จ้างของสํา นั ก งานปลัด กระทรวง กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ในส่วนที6เกี6ยวข้องกับการพัฒนาเกษตรที6สูงซึ6งเป็ นโครงการหลวง
ทีด6 าํ รงตําแหน่งอยู่ในวันทีพ6 ระราชกฤษฎีกานี%ใช้บงั คับซึง6 สมัครใจเปลีย6 นไปเป็ นเจ้าหน้าที6
หรือ ลู ก จ้ า งของสถาบั น ให้ ใ ช้ สิท ธิ แ จ้ ง ความจํ า นงเป็ นหนั ง สือ ต่ อ ผู้ บ ั ง คับ บั ญ ชา
ตามระเบีย บที6ค ณะกรรมการตามมาตรา ๔๖ กําหนด ภายในสามสิบ วัน นับ แต่ วนั ที6
พระราชกฤษฎี ก านี% ใ ช้บ ัง คับ และต้ อ งผ่ า นการประเมิน ตามหลัก เกณฑ์ แ ละวิธีก าร
ทีค6 ณะกรรมการตามมาตรา ๔๖ กําหนด ซึง6 หลักเกณฑ์และวิธกี ารดังกล่าวจะต้องไม่ขดั
หรือ แย้งกับ หลัก เกณฑ์ท6ีค ณะรัฐ มนตรีกํา หนดตามมาตรา ๑๐ แห่ ง พระราชบัญ ญัติ
องค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒
การบรรจุและแต่งตัง% ผูท้ ผ6ี ่านการคัดเลือกและการประเมินตามวรรคหนึ6ง ให้มผี ล
ในวันทีค6 ณะรัฐมนตรีมมี ติอนุมตั ใิ ห้มกี ารดําเนินการตามมาตรา ๔๔
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มาตรา ๕๐ ให้ ผู้ ท6ี ไ ด้ ร ับ การบรรจุ แ ละแต่ ง ตั ง% เป็ นเจ้ า หน้ า ที6 แ ละลู ก จ้ า ง
ตามมาตรา ๔๙ ได้รบั เงินเดือน ค่าจ้าง หรือค่าตอบแทนตามตําแหน่ ง อัตราเงินเดือน
และค่ า จ้ า งตามที6 ค ณะกรรมการตามมาตรา ๔๖ กํ า หนด รวมทั ง% ได้ ร ับ สวัส ดิ ก าร
และประโยชน์ อย่ างอื6น ซึ6งรวมกัน แล้วต้องไม่ น้อยกว่าเงิน เดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน
หรือ สวัส ดิ ก ารและประโยชน์ อ ย่ า งอื6น ที6 ข้ า ราชการหรือ ลู ก จ้ า งผู้ นั %น เคยได้ ร ับ จาก
ส่วนราชการ
การเปลีย6 นจากข้าราชการไปเป็ นเจ้าหน้าทีข6 องสถาบัน ให้ถอื ว่าเป็ นการให้ออก
จากราชการเพราะทางราชการเลิกหรือยุบตําแหน่ งตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการหรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
การเปลีย6 นจากลูกจ้างของส่วนราชการไปเป็ นลูกจ้างของสถาบัน ให้ถอื ว่าเป็ น
การออกจากงานเพราะทางราชการยุ บ ตํ า แหน่ ง หรือ เลิก จ้างโดยไม่ มีค วามผิด และ
ให้ได้รบั บําเหน็จตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้าง
มาตรา ๕๑ ในระหว่างที6ยงั ไม่มีระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกําหนด
ของสถาบัน ให้นําระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการปฏิบ ัติงานที6เกี6ยวข้องกับ
งานโครงการหลวง พ.ศ. ๒๕๔๗ ในส่วนทีเ6 กีย6 วกับการปฏิบตั งิ านตามขอบวัตถุประสงค์
หรืออํานาจหน้ าที6ท6ีจะเป็ นของสถาบันตามพระราชกฤษฎีกานี%ท6ใี ช้บงั คับอยู่ก่อนวันที6
พระราชกฤษฎีกานี%ใช้บงั คับ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
ผูร้ บั สนองพระบรมราชโองการ
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี% คือ โดยทีเ6 ป็ นการสมควร
ส่งเสริม และสนั บ สนุ น การวิจยั และพัฒ นาพื%น ที6สูง การพัฒ นาและเสริม สร้างนัก วิจ ัย
การให้ บ ริก ารด้ า นการให้ คํ า ปรึก ษา การถ่ า ยทอดเทคโนโลยี แ ละการเสริม สร้ า ง
ความเข้ม แข็ง ของชุ ม ชน การแลกเปลี6ย นผลงานวิช าการในระดับ นานาชาติ และ
การสนับสนุนงานโครงการหลวง เพื6อเป็ นการขยายผลงานโครงการหลวงให้เกิดประโยชน์
อย่างกว้างขวางในการปฏิบตั ิงานบนพื%น ที6สูงที6ห่ างไกลและทุรกัน ดาร โดยการจัดตัง%
องค์กรในรูปแบบองค์การมหาชนเพื6อทําหน้าที6ดงั กล่าวซึ6งจะทําให้มกี ารบริหารจัดการ
ที6ก ว้างขวาง มีค วามคล่อ งตัวในการดํา เนิ น งานและมีก ารประสานความร่ว มมือ ของ
ภาคส่วนต่ าง ๆ ที6เกี6ยวข้องเข้าด้วยกันได้ดยี งิ6 ขึน% สมควรจัดตัง% สถาบันวิจยั และพัฒนา
พื% น ที6 สู ง ขึ% น เป็ นองค์ ก ารมหาชนเพื6 อ ดํ า เนิ น ภารกิ จ ดั ง กล่ า ว จึ ง จํ า เป็ นต้ อ งตรา
พระราชกฤษฎีกานี%
พระราชกฤษฎีกาจัดตัง% สถาบันวิจยั และพัฒ นาพื%นที6สูง (องค์การมหาชน) (ฉบับ ที6 ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๒๖๕
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีก านี% ให้ ใช้บ ัง คับ ตัง% แต่ ว ัน ถัด จากวัน ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ พ ระราชกฤษฎี ก าฉบั บ นี% คื อ เนื6 องจาก
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ถ่ายโอนภารกิจการบริหารจัดการสวนเฉลิมพระเกียรติ
เนื6 องในวโรกาสครองราชย์ ๖๐ ปี และเฉลิม พระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ราชพฤกษ์
๒๕๔๙ ให้อยู่ในความรับผิดชอบของสถาบันวิจยั และพัฒนาพื%นที6สูง (องค์การมหาชน)
ทํา ให้ต้อ งขยายวัต ถุ ป ระสงค์ข องสถาบัน วิจ ัย และพัฒ นาพื%น ที6สูง (องค์ก ารมหาชน)
เพื6อให้สามารถกระทํากิจการครอบคลุมวัตถุประสงค์การใช้พน%ื ทีข6 องสวนเฉลิมพระเกียรติ
ดังกล่าวได้โดยครบถ้วน จึงจําเป็ นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี%
พระราชกฤษฎีกาจัดตัง% สถาบันวิจ ยั และพัฒ นาพื%นที6สูง (องค์การมหาชน) (ฉบับ ที6 ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๐๖๖
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีก านี% ให้ ใช้บ ัง คับ ตัง% แต่ ว ัน ถัด จากวัน ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
๖๕

ราชกิจจานุ เบกษา เล่ม ๑๒๖/ตอนที6 ๓๗ ก/หน้า ๑/๙ มิถุนายน ๒๕๕๒
เล่ม ๑๓๔/ตอนที6 ๑๘ ก/หน้า ๗/๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

๖๖ ราชกิจจานุ เบกษา
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มาตรา ๑๕ ให้ ป ระธานกรรมการ กรรมการโดยตํ า แหน่ ง และกรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒติ ามพระราชกฤษฎีกาจัดตัง% สถาบันวิจยั และพัฒนาพืน% ทีส6 งู (องค์การมหาชน)
พ.ศ. ๒๕๔๘ ก่อนการแก้ไขเพิม6 เติมโดยพระราชกฤษฎีกานี% และดํารงตําแหน่ งอยู่ในวัน
ก่อนวันที6พระราชกฤษฎีกานี%ใช้บงั คับ เป็ นประธานกรรมการและกรรมการสถาบันวิจยั
และพัฒ นาพื%น ที6สูงตามพระราชกฤษฎีก านี% และยังคงดํารงตํ า แหน่ งต่ อไปตามวาระ
ทีม6 อี ยู่เดิมในวันก่อนวันทีพ6 ระราชกฤษฎีกานี%ใช้บงั คับ
มาตรา ๑๖ ในระหว่ างที6ค ณะกรรมการพัฒ นาและส่งเสริม องค์ก ารมหาชน
ยัง ไม่ ไ ด้ กํ า หนดระบบการประเมิ น ผลขององค์ ก ารมหาชนตามมาตรา ๔๒ แห่ ง
พระราชบัญ ญัติอ งค์ก ารมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ6งแก้ไขเพิ6ม เติม โดยพระราชบัญ ญัติ
องค์ ก ารมหาชน (ฉบั บ ที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ ก ารประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งาน
ของสถาบันวิจยั และพัฒนาพื%นที6สงู (องค์การมหาชน) เป็ นไปตามระบบการประเมินผล
ทีใ6 ช้บงั คับอยู่ในวันก่อนวันทีพ6 ระราชกฤษฎีกานี%ใช้บงั คับไปพลางก่อน
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี% คือ โดยทีเ6 ป็ นการสมควร
แก้ไขเพิม6 เติมบทบัญ ญัต ิต่ า ง ๆ ในพระราชกฤษฎีก าจัด ตัง% สถาบัน วิจ ยั และพัฒ นา
พื%น ที6สูง (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๘ ให้สอดคล้องกับบทบัญญัตใิ นพระราชบัญญัติ
องค์ก ารมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ6งแก้ไขเพิ6มเติม โดยพระราชบัญ ญัติองค์ก ารมหาชน
(ฉบับที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื6อให้การบริหารงานและการปฏิบตั ิภารกิจของสถาบันวิจยั
และพั ฒ นาพื% น ที6 สู ง (องค์ ก ารมหาชน) มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และประสิ ท ธิ ผ ลยิ6 ง ขึ% น
จึงจําเป็ นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี%
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พระราชกฤษฎีกา
จัดตัง% สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
พ.ศ. ๒๕๔๙
ภูมพิ ลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที6 ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
เป็ นปี ท6ี ๖๑ ในรัชกาลปั จจุบนั
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพ ลอดุ ล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที6เ ป็ นการสมควรจัด ตัง% สถาบัน เทคโนโลยีนิ ว เคลีย ร์แ ห่ ง ชาติ ข%ึน เป็ น
องค์การมหาชนตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
และมาตรา ๕ แห่ งพระราชบัญ ญัติอ งค์ก ารมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงทรงพระกรุ ณ า
โปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึน% ไว้ ดังต่อไปนี%
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎี ก านี% เรีย กว่ า “พระราชกฤษฎี ก าจัด ตั ง% สถาบัน
เทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๙”
มาตรา ๒ ๖๗ พระราชกฤษฎี ก านี% ให้ ใ ช้บ ัง คับ ตัง% แต่ ว ัน ถัด จากวัน ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชกฤษฎีกานี%
“เทคโนโลยีนิวเคลียร์” หมายความว่า วิทยาการในการนําความรูด้ า้ นนิวเคลียร์
ไปใช้ประโยชน์แก่มนุษยชาติ
“วิจ ัย ” หมายความว่ า ศึก ษา สํารวจ ค้น คว้า ทดลอง วิเคราะห์ และพัฒ นา
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
“สถาบัน” หมายความว่า สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารสถาบัน
“ผูอ้ าํ นวยการ” หมายความว่า ผูอ้ าํ นวยการสถาบัน
๖๗

ราชกิจจานุ เบกษา เล่ม ๑๒๓/ตอนที6 ๓๙ ก/หน้า ๑/๒๐ เมษายน ๒๕๔๙
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“เจ้าหน้าที”6 หมายความว่า เจ้าหน้าทีข6 องสถาบัน
“ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างของสถาบัน
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผรู้ กั ษาการตามพระราชกฤษฎีกานี%
มาตรา ๔ ให้รฐั มนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรกั ษาการ
ตามพระราชกฤษฎีกานี%
หมวด ๑
การจัดตัง% วัตถุประสงค์ และอํานาจหน้าที6
มาตรา ๕ ให้จดั ตัง% องค์การมหาชนขึน% เรียกว่า “สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน)” เรียกโดยย่อว่า “สทน.” และให้ใช้ช6อื เป็ นภาษาอังกฤษว่า
“Thailand Institute of Nuclear Technology (Public Organization)” เรียกโดยย่อว่า “TINT”
มาตรา ๖ ให้สถาบัน มีท6ีตัง% ของสํานัก งานแห่ งใหญ่ อ ยู่ ในกรุงเทพมหานคร
หรือจังหวัดใกล้เคียง
มาตรา ๗ ให้สถาบันมีวตั ถุประสงค์ ดังต่อไปนี%
(๑) วิจยั เกีย6 วกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ และการประยุกต์ใช้
(๒) ให้บริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์ และผลิตผลิตภัณฑ์ไอโซโทปรังสี
(๓) ให้บริการทางวิชาการ ส่งเสริม สนับสนุน และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้าน
วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ ตลอดจนการฝึ กอบรม และพัฒนาบุคลากรด้านการใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์
(๔) วิจ ัย การใช้ ป ระโยชน์ จ ากพลัง งานปรมาณู และสาขาอื6น ที6 เกี6 ย วข้อ ง
ตลอดจนด้านความปลอดภัย นิ วเคลีย ร์ การตรวจวัด ปริม าณรังสีในสิ6งแวดล้อ ม และ
การป้ องกันอันตรายจากรังสี
มาตรา ๘ เพื6อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามมาตรา ๗ ให้สถาบันมีอํานาจหน้าที6
กระทํากิจการ ดังต่อไปนี%ดว้ ย
(๑) ถือกรรมสิทธิ d มีสทิ ธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ
(๒) ก่อตัง% สิทธิ หรือทํานิตกิ รรมใด ๆ เกีย6 วกับทรัพย์สนิ
(๓) ทําความตกลงและร่วมมือกับองค์การหรือหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ
ในกิจการทีเ6 กีย6 วกับการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน
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(๔) จัดให้มแี ละให้ทุนเพื6อสนับสนุนการดําเนินงานของสถาบัน
(๕) เข้าร่วมทุนกับนิตบิ ุคคลอื6นในกิจการทีเ6 กีย6 วกับวัตถุประสงค์ของสถาบัน
(๖) กูย้ มื เงินเพื6อประโยชน์ในการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน
(๗) ให้กู้ยืม เงิน เพื6อเป็ น ทุ น ในการดําเนิ น การตามวัต ถุ ป ระสงค์ของสถาบัน
โดยมีหลักประกันด้วยบุคคลหรือทรัพย์
(๘) เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง ค่าตอบแทน หรือค่าบริการในการดําเนิน
กิจการ
(๙) กระทําการอื6น ใดที6จําเป็ น หรือต่ อเนื6 องให้บรรลุว ตั ถุ ป ระสงค์ข องสถาบัน
หรือตามทีค6 ณะกรรมการมอบหมาย
การเข้าร่วมทุนกับนิตบิ ุคคลอื6นตาม (๕) หรือการกูย้ มื เงินตาม (๖) ให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ทค6ี ณะรัฐมนตรีกาํ หนด
หมวด ๒
ทุน รายได้ และทรัพย์สนิ
มาตรา ๙ ทุน และทรัพย์สนิ ในการดําเนินการของสถาบัน ประกอบด้วย
(๑) เงินหรือทรัพย์สนิ ทีไ6 ด้รบั โอนมาตามมาตรา ๔๐
(๒) เงินทีร6 ฐั บาลจ่ายให้เป็ นทุนประเดิม
(๓) เงินอุดหนุนทัวไปที
6 ร6 ฐั บาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสมเป็ นรายปี
(๔) เงินอุดหนุ นจากภาคเอกชน หรือองค์กรอื6น รวมทัง% จากต่างประเทศหรือ
องค์การระหว่างประเทศ และเงินหรือทรัพย์สนิ ทีม6 ผี อู้ ุทศิ ให้
(๕) ค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง ค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือรายได้จากการดําเนินการ
(๖) ดอกผลของเงินหรือรายได้จากทรัพย์สนิ ของสถาบัน
มาตรา ๑๐ บรรดารายได้ของสถาบันไม่เป็ นรายได้ทต6ี ้องนําส่งกระทรวงการคลัง
ตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง และกฎหมายว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณ
มาตรา ๑๑ ให้อสังหาริมทรัพย์ซง6ึ สถาบันได้มาจากการให้หรือซือ% ด้วยเงินรายได้
ของสถาบันเป็ นกรรมสิทธิของสถาบั
น
d
ให้สถาบันมีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้ จําหน่ าย และจัดหา
ประโยชน์จากทรัพย์สนิ ของสถาบัน
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มาตรา ๑๒ การใช้จ่ายเงิน ของสถาบัน ให้ใช้จ่ายไปเพื6อ กิจ การของสถาบัน
โดยเฉพาะ
การเก็บรักษาและเบิกจ่ายเงินของสถาบันให้เป็ นไปตามข้อบังคับทีค6 ณะกรรมการ
กําหนด
หมวด ๓
การบริหารและการดําเนินกิจการ
มาตรา ๑๓ ให้มีค ณะกรรมการคณะหนึ6 ง เรีย กว่ า “คณะกรรมการบริห าร
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ” ประกอบด้วย
(๑) ประธานกรรมการ ซึ6งคณะรัฐมนตรีแ ต่ งตัง% จากผู้ท รงคุณ วุฒิซ6ึงมีความรู้
ความเชี6ยวชาญ และประสบการณ์ สูงทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมและเทคโนโลยี
นิวเคลียร์
(๒) กรรมการโดยตํ าแหน่ ง จํานวนห้าคน ได้แ ก่ ปลัด กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ปลัด กระทรวงวิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ปลัด กระทรวงสาธารณสุ ข
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และเลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพื6อสันติ
(๓) กรรมการผู้ท รงคุณ วุฒิ จํานวนไม่ เกินสี6คน ซึ6งคณะรัฐมนตรีแต่ งตัง% จาก
ผู้ซ6ึงมีค วามรู้ ความเชี6ย วชาญ และประสบการณ์ เป็ น ที6ป ระจัก ษ์ ในด้านวิท ยาศาสตร์
วิศวกรรมและเทคโนโลยีนิวเคลียร์ หรือสาขาอื6นทีเ6 กีย6 วข้องและเป็ นประโยชน์ต่อกิจการ
ของสถาบัน ซึ6งในจํานวนนี%ต้องเป็ นบุคคลซึ6งมิใช่ขา้ ราชการที6มตี ําแหน่ งหรือเงินเดือน
ประจําหรือผูป้ ฏิบตั งิ านในหน่วยงานของรัฐรวมอยู่ดว้ ย
ให้ผูอ้ ํานวยการเป็ นกรรมการและเลขานุ การโดยตําแหน่ ง และให้ผู้อํานวยการ
แต่งตัง% เจ้าหน้าทีเ6 ป็ นผูช้ ่วยเลขานุการ
มาตรา ๑๔ ประธานกรรมการและกรรมการผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิต้อ งมีคุ ณ สมบัติ
และไม่มลี กั ษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี%
(๑) มีสญ
ั ชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต6ํากว่าสามสิบห้าปี บริบรู ณ์ และไม่เกินเจ็ดสิบปี บริบรู ณ์
(๓) ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๔) ไม่เคยได้รบั โทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที6สุดให้จําคุก เว้นแต่ เป็ นโทษ
สําหรับความผิดทีไ6 ด้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
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(๕) ไม่ เป็ น ผู้ดํ ารงตํ าแหน่ งทางการเมือ ง สมาชิก สภาท้อ งถิ6น หรือ ผู้บ ริห าร
ท้องถิน6 กรรมการหรือผูด้ าํ รงตําแหน่ งซึง6 รับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ทีป6 รึกษา
พรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าทีพ6 รรคการเมือง
(๖) ไม่เป็ น เจ้าหน้ าที6ห รือ ลูก จ้างของสถาบัน หรือ ที6ป รึกษาหรือ ผู้เชี6ย วชาญ
ซึง6 มีสญ
ั ญาจ้างกับสถาบัน
ความใน (๑) มิให้ใช้บงั คับแก่กรรมการชาวต่างประเทศซึ6งสถาบันจําเป็ นต้อง
แต่งตัง% ตามข้อผูกพัน หรือมีคุณสมบัตดิ เี ด่นอันเหมาะสมกับสถาบัน
มาตรา ๑๕ ประธานกรรมการและกรรมการของสถาบันจะต้องไม่ป ระกอบ
กิจการซึง6 มีสภาพเป็ นการแข่งขันกับกิจการของสถาบัน หรือเป็ นผูม้ สี ่วนได้เสียในกิจการ
ทีก6 ระทํากับสถาบัน ทัง% นี% ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่เป็ นผูซ้ ง6ึ คณะกรรมการ
มอบหมายให้เป็ นประธานกรรมการหรือกรรมการในนิตบิ ุคคลซึง6 สถาบันเข้าร่วมทุน
มาตรา ๑๖ ประธานกรรมการและกรรมการผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิมีว าระการดํา รง
ตําแหน่งคราวละสีป6 ี
เมื6อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ6ง หากยังมิได้มกี ารแต่งตัง% ประธานกรรมการ
หรือกรรมการผูท้ รงคุณวุฒขิ น%ึ ใหม่ ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผูท้ รงคุณวุฒซิ ง6ึ พ้น
จากตําแหน่งตามวาระนัน% อยู่ในตําแหน่งเพื6อดําเนินกิจการต่อไปจนกว่าประธานกรรมการ
หรือกรรมการผูท้ รงคุณวุฒซิ ง6ึ ได้รบั แต่งตัง% ใหม่เข้ารับหน้าที6
ประธานกรรมการหรือ กรรมการผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิซ6ึง พ้น จากตํ า แหน่ งตามวาระ
อาจได้รบั แต่งตัง% อีกได้ แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
มาตรา ๑๗ นอกจากการพ้ น จากตํ า แหน่ ง ตามวาระ ประธานกรรมการ
และกรรมการผูท้ รงคุณวุฒพิ น้ จากตําแหน่งเมื6อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที6 มีความประพฤติเสื6อมเสีย
หรือหย่อนความสามารถ
(๔) ขาดคุณ สมบัติห รือมีลกั ษณะต้องห้ามอย่างหนึ6งอย่างใดตามมาตรา ๑๔
หรือกระทําการอันมีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๕
มาตรา ๑๘ ในกรณี ท6ีประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณ วุฒิพ้น จาก
ตําแหน่ งก่อนวาระ หรือ ในกรณี ท6ีคณะรัฐมนตรีแต่ งตัง% กรรมการผู้ทรงคุณ วุฒิเพิ6มขึ%น
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ในระหว่างที6กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ6งึ แต่งตัง% ไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตําแหน่ ง ให้ผู้ได้รบั
แต่งตัง% แทนตําแหน่ งทีว6 ่างหรือเป็ นกรรมการผูท้ รงคุณวุฒเิ พิม6 ขึน% อยู่ในตําแหน่ งเท่ากับ
วาระทีเ6 หลืออยู่ของกรรมการผูท้ รงคุณวุฒซิ ง6ึ ได้แต่งตัง% ไว้แล้ว
ในกรณีทป6ี ระธานกรรมการหรือกรรมการผูท้ รงคุณวุฒพิ น้ จากตําแหน่งก่อนวาระ
ให้ ค ณะกรรมการประกอบด้ ว ยกรรมการทั ง% หมดที6 มี อ ยู่ จ นกว่ า จะมี ก ารแต่ ง ตั %ง
ประธานกรรมการหรือกรรมการผูท้ รงคุณวุฒติ ามวรรคหนึ6ง และในกรณีทป6ี ระธานกรรมการ
พ้น จากตํ าแหน่ ง ก่ อ นวาระ ให้ก รรมการที6เหลือ เลือ กผู้ท6ีทํ าหน้ าที6ป ระธานกรรมการ
เป็ นการชัวคราว
6
มาตรา ๑๙ คณะกรรมการมีอาํ นาจหน้าทีค6 วบคุมดูแลสถาบันให้ดาํ เนินกิจการ
ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ทก6ี าํ หนดไว้ อํานาจหน้าทีเ6 ช่นว่านี%ให้รวมถึง
(๑) กํ า หนดแผนหลัก และมาตรการเกี6 ย วกั บ การวิ จ ัย ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์
และเทคโนโลยีนิวเคลียร์
(๒) กําหนดนโยบายการบริหารงาน และให้ความเห็นชอบแผนการดําเนินงาน
ของสถาบัน
(๓) ให้ความเห็นชอบแผนการลงทุน แผนการเงิน และงบประมาณประจําปี ของสถาบัน
(๔) ควบคุมดูแลการดําเนินงานและการบริหารงานทัวไป
6 ตลอดจนออกระเบียบ
ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกําหนดเกีย6 วกับสถาบันในเรื6อง ดังต่อไปนี%
(ก) การบริห ารงานทัว6 ไปของสถาบัน การจัด แบ่ งส่ว นงานของสถาบัน
และขอบเขตหน้าทีข6 องส่วนงานดังกล่าว
(ข) การกําหนดตําแหน่ ง คุณสมบัตเิ ฉพาะตําแหน่ง อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง
และเงินอื6นของเจ้าหน้าทีแ6 ละลูกจ้าง
(ค) การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตัง% การประเมินผลงาน การถอดถอน
วินั ย และการลงโทษทางวินั ย การออกจากตํ า แหน่ ง การร้อ งทุ ก ข์แ ละการอุ ท ธรณ์
การลงโทษของเจ้าหน้าทีแ6 ละลูกจ้าง รวมทัง% วิธกี ารและเงื6อนไขในการจ้างลูกจ้าง
(ง) การบริหารและการจัดการการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สนิ ของสถาบัน
รวมทัง% การบัญชีและการจําหน่ายทรัพย์สนิ จากบัญชีเป็ นสูญ
(จ) การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อ6นื แก่เจ้าหน้าทีแ6 ละลูกจ้าง
(ฉ) ขอบเขตอํา นาจหน้ าที6 และระเบีย บเกี6ย วกับ การปฏิบ ัติห น้ าที6ข อง
ผูต้ รวจสอบภายใน
(ช) การคัดเลือกผู้อํานวยการ การปฏิบ ัติงานของผู้อํานวยการ และการ
มอบหมายให้ผอู้ 6นื ปฏิบตั งิ านแทน
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(๕) เสนอรายงานประจําปี และความเห็นต่อรัฐมนตรีเพื6อปฏิบตั กิ ารให้เป็ นไปตาม
พระราชกฤษฎีกานี%
(๖) กระทําการอื6นใดทีจ6 าํ เป็ นหรือต่อเนื6องเพื6อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของสถาบัน
ระเบี ย บเกี6 ย วกั บ การจํ า หน่ า ยทรัพ ย์ สิ น จากบั ญ ชี เ ป็ นสู ญ ตาม (๔) (ง)
ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทค6ี ณะรัฐมนตรีกาํ หนด
มาตรา ๒๐ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึง6 หนึ6งของจํานวนกรรมการทัง% หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในการประชุม คณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่ มาประชุ มหรือ ไม่ อ าจ
ปฏิบตั หิ น้าทีไ6 ด้ ให้ทป6ี ระชุมเลือกกรรมการคนหนึ6งเป็ นประธานในทีป6 ระชุม
ในการปฏิบตั ิหน้าที6 ประธานกรรมการหรือกรรมการผูใ้ ดมีส่วนได้เสียโดยตรง
หรือโดยอ้อมในเรื6องที6คณะกรรมการพิจ ารณา ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการนัน%
แจ้งให้ทป6ี ระชุมทราบและให้ทป6ี ระชุมพิจารณาว่ากรรมการผูน้ ัน% สมควรจะอยู่ในทีป6 ระชุม
และมีมติในการประชุมเรื6องนัน% ได้หรือไม่ ทัง% นี% ตามระเบียบทีค6 ณะกรรมการกําหนด
การวินิจฉัยชีข% าดของทีป6 ระชุมให้ถอื เสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ6งให้มเี สียงหนึ6ง
ในการลงคะแนน ถ้ าคะแนนเสีย งเท่ ากัน ให้ ป ระธานในที6 ป ระชุ ม ออกเสียงเพิ6 ม ขึ%น อีก
เสียงหนึ6งเป็ นเสียงชีข% าด
มาตรา ๒๑ คณะกรรมการมีอํานาจแต่ งตัง% ผู้ท รงคุ ณ วุฒิเป็ น ที6ป รึก ษาของ
คณะกรรมการ และมีอํ า นาจแต่ ง ตัง% คณะอนุ ก รรมการเพื6อ พิจ ารณาหรือ ปฏิบ ัติ ก าร
อย่างใดอย่างหนึ6งตามทีค6 ณะกรรมการมอบหมายได้
การประชุมคณะอนุกรรมการให้นํามาตรา ๒๐ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๒ ให้ประธานกรรมการ กรรมการ ทีป6 รึกษา และอนุ กรรมการได้รบั
เบีย% ประชุมหรือประโยชน์ตอบแทนอื6นตามหลักเกณฑ์ทค6ี ณะรัฐมนตรีกาํ หนด
มาตรา ๒๓ ให้สถาบันมีผอู้ าํ นวยการคนหนึ6ง
คณะกรรมการเป็ นผูม้ อี าํ นาจสรรหา แต่งตัง% และถอดถอนผูอ้ าํ นวยการ
หลัก เกณฑ์ และวิธีก ารสรรหาผู้อํ า นวยการ ให้ เป็ นไปตามข้อ กํา หนดของ
คณะกรรมการ
มาตรา ๒๔ ผู้อํานวยการต้องเป็ นผู้สามารถทํางานให้แก่สถาบันได้เต็มเวลา
และต้องเป็ นผูท้ ม6ี คี ุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี%
(๑) มีสญ
ั ชาติไทย
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(๒) มี อ ายุ ไ ม่ ต6ํ า กว่ า สามสิบ ห้ า ปี บริบู ร ณ์ และไม่ เกิน หกสิบ ห้ า ปี บริบู ร ณ์
ในวันทีไ6 ด้รบั การแต่งตัง%
(๓) เป็ น ผู้ซ6ึงมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ เหมาะสมกับกิจ การ
ของสถาบัน
(๔) ไม่มลี กั ษณะต้องห้ามอย่างหนึ6งอย่างใดตามมาตรา ๑๔ (๓) (๔) (๕) หรือ (๖)
(๕) ไม่เป็ นผูม้ สี ว่ นได้เสียในกิจการทีก6 ระทํากับสถาบัน
มาตรา ๒๕ ผูอ้ าํ นวยการมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสีป6 ี และอาจได้รบั แต่งตัง%
อีกได้ แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
มาตรา ๒๖ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ผูอ้ าํ นวยการพ้นจากตําแหน่ง
เมื6อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ออกตามกรณีทก6ี าํ หนดไว้ในข้อตกลงระหว่างคณะกรรมการกับผูอ้ าํ นวยการ
(๔) คณะกรรมการให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที6 มีความประพฤติเสื6อมเสีย
หรือหย่อนความสามารถ
(๕) ขาดคุณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะต้องห้ามอย่างหนึ6งอย่างใดตามมาตรา ๒๔
มติของคณะกรรมการให้ผูอ้ าํ นวยการออกจากตําแหน่งตาม (๔) ต้องประกอบด้วย
คะแนนเสีย งไม่ น้ อ ยกว่ าสองในสามของจํานวนกรรมการเท่ า ที6มีอ ยู่ โดยไม่ นั บ รวม
ผูอ้ าํ นวยการ
มาตรา ๒๗ ผู้อํานวยการมีห น้ าที6บ ริห ารกิจการของสถาบัน ให้เป็ น ไปตาม
กฎหมาย วัต ถุ ป ระสงค์ของสถาบัน ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกําหนด นโยบาย มติ และ
ประกาศของคณะกรรมการ และเป็ น ผู้บ ังคับ บัญ ชาเจ้าหน้ าที6แ ละลูก จ้างทุ ก ตําแหน่ ง
เว้นแต่ผูด้ ํารงตําแหน่ งผู้ตรวจสอบภายในตามมาตรา ๓๕ วรรคสอง รวมทัง% ให้มหี น้าที6
ดังต่อไปนี%
(๑) เสนอเป้ าหมาย แผนงาน และโครงการต่ อ คณะกรรมการ เพื6 อ ให้
การดําเนินงานของสถาบันบรรลุตามวัตถุประสงค์
(๒) เสนอรายงานประจําปี เกี6ยวกับผลการดําเนินงานด้านต่ าง ๆ ของสถาบัน
รวมทัง% รายงานการเงินและบัญชี ตลอดจนแผนการลงทุน แผนการเงินและงบประมาณ
ของปี ต่อไปต่อคณะกรรมการเพื6อพิจารณา
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(๓) เสนอความเห็นเกีย6 วกับการปรับปรุงกิจการและการดําเนินงานของสถาบัน
ให้มปี ระสิทธิภาพและเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ต่อคณะกรรมการ
ผูอ้ าํ นวยการต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในการบริหารกิจการของสถาบัน
มาตรา ๒๘ ผูอ้ าํ นวยการมีอาํ นาจ
(๑) บรรจุ แต่งตัง% เลื6อน ลด ตัดเงินเดือน หรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยเจ้าหน้าที6
และลูก จ้าง ตลอดจนให้เจ้าหน้ าที6แ ละลูก จ้า งออกจากตํ าแหน่ ง ทัง% นี% ตามข้อ บังคับ
ทีค6 ณะกรรมการกําหนด
(๒) วางระเบีย บเกี6ย วกับ การดํา เนิ น งานของสถาบัน โดยไม่ ข ดั หรือ แย้งกับ
ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกําหนด นโยบาย มติ หรือประกาศทีค6 ณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๒๙ ในกิจ การที6เกี6ยวกับบุค คลภายนอก ให้ผู้อํานวยการเป็ นผู้แทน
ของสถาบัน เพื6อการนี% ผู้อํานวยการจะมอบอํานาจให้บุคคลใดปฏิบตั ิงานเฉพาะอย่าง
แทนก็ได้ แต่ตอ้ งเป็ นไปตามข้อบังคับทีค6 ณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๓๐ ให้ ค ณะกรรมการเป็ น ผู้กํ า หนดอัต ราเงิน เดือ นและประโยชน์
ตอบแทนอื6นของผูอ้ าํ นวยการ ตามหลักเกณฑ์ทค6ี ณะรัฐมนตรีกาํ หนด
หมวด ๔
ผูป้ ฏิบตั งิ านของสถาบัน
มาตรา ๓๑ ผูป้ ฏิบตั งิ านของสถาบันมีสามประเภท คือ
(๑) เจ้าหน้าที6หรือลูกจ้าง ได้แก่ ผู้ซง6ึ ปฏิบตั งิ านโดยได้รบั เงินเดือนหรือค่าจ้าง
จากงบประมาณของสถาบัน
(๒) ที6 ป รึก ษาหรือ ผู้ เ ชี6 ย วชาญ ได้ แ ก่ ผู้ ซ6ึ ง สถาบั น จ้ า งให้ ป ฏิ บ ั ติ ห น้ า ที6
เป็ นทีป6 รึกษาหรือผูเ้ ชีย6 วชาญโดยมีสญ
ั ญาจ้าง
(๓) เจ้ า หน้ า ที6 ข องรัฐ ซึ6 ง มาช่ ว ยปฏิ บ ั ติ ง านของสถาบัน เป็ นการชัว6 คราว
ตามมาตรา ๓๔
มาตรา ๓๒ เจ้าหน้าทีต6 อ้ งมีคุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี%
(๑) มีสญ
ั ชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต6ํากว่าสิบแปดปี บริบรู ณ์และไม่เกินหกสิบปี บริบรู ณ์
(๓) สามารถทํางานให้แก่สถาบันได้เต็มเวลา
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(๔) มีคุ ณ วุฒิห รือ ประสบการณ์ เหมาะสมกับ วัต ถุ ป ระสงค์แ ละอํานาจหน้ า ที6
ของสถาบัน
(๕) ไม่เป็ นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของ
รัฐ วิส าหกิจ หรือ หน่ ว ยงานอื6น ของรัฐ หรือ พนั ก งานหรือ ลูก จ้า งขององค์ก รปกครอง
ส่วนท้องถิน6
(๖) ไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๔ (๓) (๔) หรือ (๕)
(๗) ไม่เป็ นผูม้ สี ว่ นได้เสียในกิจการทีก6 ระทํากับสถาบัน
ความใน (๑) มิให้ใช้บงั คับแก่เจ้าหน้าทีช6 าวต่างประเทศซึง6 สถาบันจําเป็ นต้องจ้าง
หรือแต่งตัง% ตามข้อผูกพันหรือตามลักษณะกิจการของสถาบัน
มาตรา ๓๓ เจ้าหน้าทีพ6 น้ จากตําแหน่งเมื6อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะต้องห้ามอย่างหนึ6งอย่างใดตามมาตรา ๓๒
(๔) ถูก ให้ออก เพราะไม่ ผ่านการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ทีค6 ณะกรรมการกําหนดไว้ในข้อบังคับ
(๕) ถู ก ไล่ อ อกหรือ ปลดออก เพราะผิ ด วิ นั ย ตามหลัก เกณฑ์ แ ละวิธี ก าร
ทีค6 ณะกรรมการกําหนดไว้ในข้อบังคับ
มาตรา ๓๔ เพื6อประโยชน์ ในการบริหารงานของสถาบัน รัฐมนตรีอาจขอให้
ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้ าที6 หรือผู้ปฏิบตั ิงานอื6นในกระทรวง ทบวง กรม ราชการ
ส่วนภูมภิ าค ราชการส่วนท้องถิ6น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่ วยงานอื6นของรัฐ มาปฏิบตั ิงาน
ในสถาบันเป็ นการชัวคราวได้
6
ทัง% นี% เมื6อได้รบั อนุญาตจากผูบ้ งั คับบัญชาหรือนายจ้างของ
ผูน้ นั % และมีขอ้ ตกลงทีท6 าํ ไว้ในการอนุมตั ิ
ในกรณีท6ีข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที6 หรือผู้ปฏิบตั ิงานอื6นตามวรรคหนึ6ง
ได้รบั อนุ มตั ิให้มาปฏิบตั ิงานเป็ นเจ้าหน้ าที6ของสถาบัน ให้ถือว่าเป็ นการได้รบั อนุ ญ าต
ให้ออกจากราชการหรือออกจากงานไปปฏิบตั งิ านใด ๆ และให้นบั ระยะเวลาระหว่างทีม6 า
ปฏิบตั งิ านในสถาบันสําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญหรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื6น
ทํานองเดียวกันเสมือนอยู่ปฏิบตั ริ าชการหรือปฏิบตั งิ านเต็มเวลาดังกล่าว แล้วแต่กรณี
เมื6อสิน% สุดระยะเวลาที6มาปฏิบตั ิงานในสถาบัน ให้บุคคลตามวรรคหนึ6งได้รบั
การบรรจุและแต่งตัง% ให้ดํารงตําแหน่ งและรับเงินเดือนในส่วนราชการหรือหน่ วยงานเดิม
ในระดับตําแหน่งทีไ6 ม่ต6ํากว่าระดับตําแหน่งเดิมตามข้อตกลงทีท6 าํ ไว้
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หมวด ๕
การบัญชี การตรวจสอบ และการประเมินผลงานของสถาบัน
มาตรา ๓๕ การบัญ ชีข องสถาบัน ให้ จ ัด ทํ า ตามหลัก สากลตามแบบและ
หลักเกณฑ์ทค6ี ณะกรรมการกําหนด และต้องจัดให้มกี ารตรวจสอบภายในเกีย6 วกับการเงิน
การบัญชี และการพัสดุของสถาบัน ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการ
ทราบอย่างน้อยปี ละครัง%
ในการตรวจสอบภายใน ให้มผี ูป้ ฏิบตั งิ านของสถาบันทําหน้าทีเ6 ป็ นผูต้ รวจสอบ
ภายในโดยเฉพาะ และให้รบั ผิดชอบขึน% ตรงต่อคณะกรรมการตามระเบียบทีค6 ณะกรรมการ
กําหนด
มาตรา ๓๖ ให้สถาบันจัดทํางบดุล งบการเงิน และบัญชีทําการ ส่งผูส้ อบบัญชี
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วนั สิน% ปี บญ
ั ชีทุกปี
ในทุ ก รอบปี ให้สํา นั ก งานการตรวจเงิน แผ่ น ดิน หรือ บุ ค คลภายนอกตามที6
คณะกรรมการแต่งตัง% ด้วยความเห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็ นผูส้ อบบัญชี
และประเมิน ผลการใช้จ่ ายเงิน และทรัพ ย์สิน ของสถาบัน โดยให้แ สดงความคิด เห็น
เป็ นข้อวิเคราะห์ว่าการใช้จ่ายดังกล่าวเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ประหยัด และได้ผลตาม
เป้ าหมายเพียงใดแล้วทําบันทึกรายงานผลการสอบบัญชีเสนอต่อคณะกรรมการ
เพื6 อ การนี% ให้ ผู้ส อบบัญ ชีมีอํ า นาจตรวจสอบสรรพสมุ ด บัญ ชี และเอกสาร
หลักฐานต่าง ๆ ของสถาบัน สอบถามผูอ้ ํานวยการ ผูต้ รวจสอบภายใน เจ้าหน้าทีแ6 ละลูกจ้าง
และเรียกให้ส่งสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของสถาบันเป็ นการเพิม6 เติม
ได้ตามความจําเป็ น
มาตรา ๓๗ ให้สถาบันทํารายงานประจําปี เสนอรัฐมนตรี รายงานนี%ให้กล่าวถึง
ผลงานของสถาบัน ในปี ท6ีล่วงมาแล้ว บัญ ชีทําการ พร้อ มทัง% รายงานของผู้ส อบบัญ ชี
รวมทัง% คําชี%แจงเกี6ยวกับนโยบายของคณะกรรมการ โครงการ และแผนงานที6จะจัดทํา
ในภายหน้า
มาตรา ๓๘ เพื6อ ประโยชน์ ในการส่ง เสริม ประสิท ธิภ าพและการตรวจสอบ
การดําเนินงานของสถาบันให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ โครงการ และแผนงานทีไ6 ด้จดั ทํา
ไว้ ใ ห้ ส ถาบั น จัด ให้ มี ก ารประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานของสถาบั น ตามระยะเวลา
ทีค6 ณะกรรมการกําหนด แต่ตอ้ งไม่นานกว่าสามปี
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การประเมินผลตามวรรคหนึ6ง ให้จดั ทําโดยสถาบันหรือองค์กรที6เป็ นกลางและ
มีความเชีย6 วชาญในด้านการประเมินผลกิจการของสถาบัน โดยมีการคัดเลือกตามวิธกี าร
ทีค6 ณะกรรมการกําหนด
การประเมินผลการดําเนินงานของสถาบัน จะต้องแสดงข้อเท็จจริงให้ปรากฏ
ในด้านประสิทธิผล ในด้านประสิทธิภาพ และในด้านพัฒนาองค์กร และในรายละเอียดอื6น
ตามทีค6 ณะกรรมการจะได้กาํ หนดเพิม6 เติมขึน%
ในกรณีทม6ี เี หตุผลจําเป็ นเป็ นการเฉพาะกาล จะจัดให้มกี ารประเมินเป็ นครัง% คราว
ตามมาตรานี%ดว้ ยก็ได้
หมวด ๖
การกํากับดูแล
มาตรา ๓๙ ให้รฐั มนตรีมอี าํ นาจหน้าทีก6 าํ กับดูแลการดําเนินกิจการของสถาบัน
ให้เป็ นไปตามกฎหมาย และให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดตัง% สถาบัน นโยบาย
ของรัฐบาล และมติคณะรัฐมนตรีทเ6ี กีย6 วข้องกับสถาบัน เพื6อการนี% ให้รฐั มนตรีมอี ํานาจ
สังให้
6 ส ถาบัน ชี%แ จงแสดงความคิด เห็น ทํ ารายงานหรือ ยับ ยัง% การกระทํ าของสถาบัน
ที6ขดั ต่อวัตถุประสงค์ของการจัดตัง% สถาบัน นโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี
ทีเ6 กีย6 วกับกับสถาบัน ตลอดจนสังสอบสวนข้
6
อเท็จจริงเกีย6 วกับการดําเนินการของสถาบันได้
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๔๐ ๖๘ เมื6 อ พระราชกฤษฎี ก านี% มี ผ ลใช้ บ ั ง คั บ ให้ ร ัฐ มนตรีเ สนอ
คณะรัฐมนตรีดาํ เนินการตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัตอิ งค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒
เพื6ออนุ มตั ิให้มกี ารโอนบรรดากิจการ ทรัพ ย์สนิ สิทธิ หนี%สนิ และเงินงบประมาณของ
๖๘

สัญญาว่าจ้างทีป6 รึกษาโครงการวิจยั นิวเคลียร์องครักษ์ และสัญญาการจ้างออกแบบและ
ก่อสร้างอาคารเครื6องปฏิกรณ์ปรมาณูฯ พร้อมเครื6องปฏิกรณ์ ระบบผลิตไอโซโทปพร้อมอุปกรณ์ ระบบ
จัดการกากกัมมันตรังสีพร้อมอุปกรณ์ของโครงการจัดตัง% ศูนย์วจิ ยั นิวเคลียร์องครักษ์ ระหว่างสํานักงาน
พลังงานปรมาณู เพื6อสันติกบั บริษทั ฯ เป็ นส่วนหนึ6งของงานวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ จึงเป็ น
สิท ธิและหนี% สนิ ที6อ าจโอนจากสํานัก งานปรมาณู เพื6อสันติไปยังสถาบัน เทคโนโลยีนิ วเคลียร์แห่ งชาติ
(องค์การมหาชน) ได้ แต่ ก ารพิจารณาว่าจะสมควรโอนกิจการ ทรัพ ย์สนิ สิท ธิและหนี% สนิ ตามสัญญา
ทัง% สองฉบับนี%หรือไม่ อยู่ในอํานาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทจ6ี ะเสนอ
ต่อคณะรัฐมนตรีต่อไปตามมาตรา ๔๐ (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา : เรือ6 งเสร็จที6 ๔๐๔/๒๕๔๙)

๙๐

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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สํา นั ก งานปรมาณู เพื6อ สัน ติ กระทรวงวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี เฉพาะในส่ ว นที6
เกี6ยวกับงานวิจยั ด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์และการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์
ที6มีอยู่ในวันที6พระราชกฤษฎีกานี%ใช้บงั คับ เว้นแต่ เงินงบประมาณหมวดเงินเดือนและ
ค่าจ้างประจําซึง6 มีผคู้ รองอยู่ ไปเป็ นของสถาบันตามพระราชกฤษฎีกานี%
มาตรา ๔๑ ในวาระเริ6ม แรก ให้มีค ณะกรรมการบริห ารสถาบัน เทคโนโลยี
นิวเคลียร์แห่งชาติ ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็ นประธาน
กรรมการ ผูแ้ ทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผูแ้ ทนกระทรวงพลังงาน ผูแ้ ทนกระทรวง
สาธารณสุข ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้แทนสํานักงบประมาณ ผู้แทนสํานัก งาน
ก.พ.ร. และผู้แทนสํานัก งานปรมาณู เพื6อสัน ติ เป็ น กรรมการ และให้ผู้อํานวยการเป็ น
กรรมการและเลขานุ ก าร และให้ ป ฏิ บ ั ติ ห น้ า ที6 ไ ปจนกว่ า จะมี ค ณะกรรมการตาม
พระราชกฤษฎี ก านี% ซึ6ง ต้ อ งไม่ เกิน หนึ6 ง ร้อ ยยี6สิบ วัน นั บ แต่ ว ัน ที6พ ระราชกฤษฎีก านี%
ใช้บงั คับ
ในระหว่ า งที6 ย ัง ไม่ มี ผู้ อํ า นวยการตามพระราชกฤษฎี ก านี% ให้ เลขาธิก าร
สํานักงานปรมาณู เพื6อสันติแต่งตัง% ข้าราชการในสังกัดสํานักงานปรมาณู เพื6อสันติปฏิบตั ิ
หน้าที6ผูอ้ ํานวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติเป็ นการชัวคราวไปจนกว่
6
าจะมี
ผู้อํานวยการตามพระราชกฤษฎีก านี% ซึ6งต้อ งไม่ เกิน หนึ6 งร้อ ยแปดสิบ วัน นับ แต่ ว ัน ที6
พระราชกฤษฎีกานี%ใช้บงั คับ
มาตรา ๔๒ ภายใต้บงั คับมาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๔ ให้ขา้ ราชการและลูกจ้าง
ของสํานักงานปรมาณู เพื6อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในส่วนที6เกีย6 วกับ
งานวิจยั ด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์และการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ ซึ6งดํารง
ตําแหน่ งอยู่ในวัน ที6พ ระราชกฤษฎีกานี%ใช้บงั คับ ยังคงเป็ นข้าราชการและลูกจ้างของ
สํานักงานปรมาณู เพื6อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และปฏิบตั ิหน้ าที6ใน
สถาบันตามพระราชกฤษฎีกานี% โดยให้ถือว่าการปฏิบตั ิหน้าที6ดงั กล่าวเป็ นการปฏิบตั ิ
หน้ า ที6 ร าชการหรือ ปฏิ บ ั ติ ห น้ า ที6 ใ นฐานะลู ก จ้ า งของสํ า นั ก งานปรมาณู เพื6 อ สัน ติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มาตรา ๔ ๓ ข้ า ราชการและลู ก จ้ า งของสํ า นั ก งานป รมาณู เพื6 อสั น ติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในส่วนทีเ6 กีย6 วกับงานวิจยั ด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์
และการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ ทีด6 าํ รงตําแหน่ งอยู่ในวันทีพ6 ระราชกฤษฎีกานี%
ใช้บ ังคับ ซึ6งสมัค รใจเปลี6ย นไปเป็ น เจ้าหน้ า ที6ห รือ ลูก จ้างของสถาบัน ให้ใช้สิท ธิแ จ้ง
๙๑
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ความจํานงเป็ นหนังสือต่ อผู้บงั คับบัญ ชาตามระเบียบที6คณะกรรมการตามมาตรา ๔๑
กํ า หนด ภายในสามสิบ วัน นั บ แต่ ว ัน ที6 พ ระราชกฤษฎี ก านี% ใ ช้ บ ัง คับ และต้ อ งผ่ า น
การคัดเลือกและประเมินผลตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที6คณะกรรมการตามมาตรา ๔๑
กํ า หนด ซึ6 ง หลัก เกณฑ์ แ ละวิธี ก ารดั ง กล่ า ว ต้ อ งไม่ ข ัด หรือ แย้ ง กับ หลัก เกณฑ์ ท6ี
คณะรัฐมนตรีกาํ หนดตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัตอิ งค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒
การบรรจุและแต่งตัง% ผูท้ 6ผี ่านการคัดเลือกและประเมินผลตามวรรคหนึ6งให้มผี ล
ในวันทีค6 ณะรัฐมนตรีมมี ติอนุมตั ใิ ห้มกี ารดําเนินการตามมาตรา ๔๐
มาตรา ๔๔ ให้ผู้ท6ีได้รบั การบรรจุ แ ละแต่ งตัง% เป็ น เจ้า หน้ าที6แ ละลูก จ้างตาม
มาตรา ๔๓ ได้รบั เงินเดือน ค่าจ้าง หรือค่าตอบแทนตามตําแหน่ ง อัตราเงินเดือน และ
ค่ า จ้า ง ตามที6 ค ณะกรรมการตามมาตรา ๔๑ กํ า หนด รวมทัง% ได้ ร ับ สวัส ดิก ารและ
ประโยชน์ อย่างอื6น ซึ6งรวมกันแล้วต้องไม่น้อยกว่าเงิน เดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน หรือ
สวัสดิการและประโยชน์อย่างอื6นทีข6 า้ ราชการหรือลูกจ้างผูน้ นั % เคยได้รบั จากส่วนราชการ
การเปลีย6 นจากข้าราชการไปเป็ นเจ้าหน้าทีข6 องสถาบัน ให้ถอื ว่าเป็ นการให้ออก
จากราชการเพราะทางราชการเลิกหรือยุบตําแหน่ งตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการหรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
การเปลีย6 นจากลูกจ้างของส่วนราชการไปเป็ นลูกจ้างของสถาบัน ให้ถอื ว่าเป็ น
การออกจากงานเพราะทางราชการยุ บ ตํ า แหน่ ง หรือ เลิก จ้างโดยไม่ มีค วามผิด และ
ให้ได้รบั บําเหน็จตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้าง
มาตรา ๔๕ ในระหว่างทีย6 งั ไม่มรี ะเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกําหนดของ
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ ให้นําระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกําหนด
ของสํานักงานปรมาณู เพื6อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในส่วนที6เกีย6 วกับ
งานวิจยั ด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์และการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ ในส่วนที6
เกีย6 วกับการปฏิบตั งิ านตามขอบวัตถุประสงค์หรืออํานาจหน้าทีท6 จ6ี ะเป็ นของสถาบันตาม
พระราชกฤษฎีก านี% ท6ีใช้อ ยู่ ในวัน ก่ อ นวัน ที6พ ระราชกฤษฎีก านี% ใช้บ ัง คับ มาใช้บ ังคับ
โดยอนุโลม
ผูร้ บั สนองพระบรมราชโองการ
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี% คือ เนื6องจากการดําเนิน
กิจการของรัฐทางด้านการศึกษา วิจยั พัฒนา การปฏิบตั กิ ารและบริการด้านวิทยาศาสตร์
วิศวกรรมและเทคโนโลยีนิวเคลียร์ จะต้องกระทําโดยใช้ความรู้และเทคโนโลยีระดับสูง
เพื6อ ให้ก ารบริก ารด้า นการศึก ษา วิจ ัย และพัฒ นาทางวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี
ขัน% พื% น ฐาน และการประยุ ก ต์ ใ ช้ รวมทัง% การให้ บ ริก าร ตลอดจนการใช้ ป ระโยชน์
จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์ และเพื6อทีจ6 ะให้สถาบันทีจ6 ดั ตัง% ขึน% มีการบริหารและการจัดการที6
มีความอิสระ คล่องตัว และมีป ระสิท ธิภาพ สมควรจัดตัง% สถาบัน เทคโนโลยีนิวเคลีย ร์
แห่งชาติข%นึ เป็ นองค์การมหาชนตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน จึงจําเป็ นต้อง
ตราพระราชกฤษฎีกานี%
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พระราชกฤษฎีกา
จัดตัง% องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
พ.ศ. ๒๕๕๐
ภูมพิ ลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที6 ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐
เป็ นปี ท6ี ๖๒ ในรัชกาลปั จจุบนั
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพ ลอดุ ล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที6 เ ป็ นการสมควรจั ด ตั ง% องค์ ก ารบริห ารจั ด การก๊ า ซเรือ นกระจกขึ% น
เป็ นองค์การมหาชนตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๖ ของรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชัวคราว)
6
พุทธศักราช ๒๕๔๙ และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัตอิ งค์การมหาชน
พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึน% ไว้ ดังต่อไปนี%
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี%เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาจัดตัง% องค์การบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๐”
มาตรา ๒ ๖๙ พระราชกฤษฎีก านี% ให้ใช้บ ังคับ ตัง% แต่ วนั ถัด จากวัน ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชกฤษฎีกานี%
“ก๊ า ซเรือ นกระจก” หมายความว่ า บรรดาก๊ า ซอัน เป็ นส่ ว นประกอบหนึ6 ง
ของบรรยากาศทัง% ที6มีอยู่ตามธรรมชาติห รือ ที6มนุ ษ ย์ส ร้างขึ%น ซึ6งดูด ซึม และปล่ อยซํ%า
รังสีอนิ ฟราเรด
“การเปลีย6 นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ” หมายความว่า การเปลีย6 นแปลงของสภาวะ
อากาศอัน เป็ น ผลจากกิจ กรรมของมนุ ษ ย์ท6ีเปลี6ย นองค์ป ระกอบของบรรยากาศโลก
โดยตรงหรือโดยอ้อม และทีเ6 พิม6 เติมจากความแปรปรวนของสภาวะอากาศทางธรรมชาติ
ทีส6 งั เกตได้ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
๖๙

ราชกิจจานุ เบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนที6 ๓๑ ก/หน้า ๕๓/๖ กรกฎาคม ๒๕๕๐

๙๔
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“กลไกการพัฒนาทีส6 ะอาด” หมายความว่า กลไกการพัฒนาทีส6 ะอาดตามพิธสี าร
เกียวโตภายใต้อนุสญ
ั ญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลีย6 นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ซึง6 ทําขึน%
ณ เมืองเกียวโต เมื6อวันที6 ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๐
“คณะกรรมการแห่งชาติ” หมายความว่า คณะกรรมการนโยบายการเปลีย6 นแปลง
สภาพภู มิอ ากาศแห่ ง ชาติต ามระเบีย บสํา นั ก นายกรัฐ มนตรีว่ า ด้ ว ยการดํ า เนิ น งาน
ด้านการเปลีย6 นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
“โครงการ” หมายความว่า โครงการหรือกิจการที6จดั ตัง% ขึน% เพื6อให้เป็ นโครงการ
ทีล6 ดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามกลไกการพัฒนาทีส6 ะอาด
“โครงการที6ได้รบั คํารับรอง” หมายความว่า โครงการที6ได้รบั คํารับรองว่าเป็ น
โครงการที6มีส่ว นช่ วยลดการปลดปล่อ ยก๊ าซเรือ นกระจกและช่ วยส่งเสริม การพัฒ นา
ประเทศอย่างยังยื
6 น
“องค์การ” หมายความว่า องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการองค์การ
“ผูอ้ าํ นวยการ” หมายความว่า ผูอ้ าํ นวยการองค์การ
“เจ้าหน้าที”6 หมายความว่า เจ้าหน้าทีอ6 งค์การ
“ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างองค์การ
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผรู้ กั ษาการตามพระราชกฤษฎีกานี%
มาตรา ๔ ให้รฐั มนตรีว่ าการกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติและสิง6 แวดล้อ ม
รักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี%
หมวด ๑
การจัดตัง% วัตถุประสงค์ และอํานาจหน้าที6
มาตรา ๕ ให้ จ ัด ตั ง% องค์ ก ารมหาชนขึ%น เรีย กว่ า “องค์ ก ารบริห ารจัด การ
ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)” เรียกโดยย่อว่า “อบก.” และให้ใช้ช6อื เป็ นภาษาอังกฤษ
ว่ า “Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization)”
เรียกโดยย่อว่า “TGO”
มาตรา ๖ ให้องค์การมีท6ีตัง% ของสํานัก งานแห่ งใหญ่ อยู่ในกรุงเทพมหานคร
หรือจังหวัดใกล้เคียง และอาจตัง% สํานักงานสาขาได้ตามทีค6 ณะกรรมการเห็นสมควร
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มาตรา ๗ ให้องค์การมีวตั ถุประสงค์ ดังต่อไปนี%
(๑) วิเคราะห์ กลันกรอง
6
และทําความเห็นเกี6ยวกับการให้คํารับรองโครงการ
ตลอดจนติดตามประเมินผลโครงการทีไ6 ด้รบั คํารับรอง
(๒) ส่งเสริมการพัฒนาโครงการ และการตลาดซือ% ขายปริมาณก๊าซเรือนกระจก
ทีไ6 ด้รบั การรับรอง
(๓) เป็ นศูนย์กลางข้อมูลทีเ6 กีย6 วกับสถานการณ์ดาํ เนินงานด้านก๊าซเรือนกระจก
(๔) จัดทําฐานข้อมูลเกี6ยวกับโครงการที6ได้รบั คํารับรอง และการขายปริมาณ
ก๊ า ซเรือ นกระจกที6 ไ ด้ ร ับ การรับ รอง ทัง% นี% ตามนโยบายที6 ค ณะกรรมการแห่ ง ชาติ
และคณะกรรมการกําหนด
(๕) ส่งเสริมและพัฒ นาศักยภาพ ตลอดจนให้คําแนะนํ าแก่หน่ วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชนเกีย6 วกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
(๖) เผยแพร่และประชาสัมพันธ์เกีย6 วกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก
(๗) ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานด้านการเปลีย6 นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
มาตรา ๘ เพื6อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามมาตรา ๗ ให้องค์การมีอํานาจและหน้าที6
ดังต่อไปนี%
(๑) ถือกรรมสิทธิ d มีสทิ ธิครอบครอง หรือก่อตัง% ทรัพยสิทธิต่าง ๆ
(๒) ก่ อ ตัง% สิท ธิ หรือ ทํ า นิ ติ ก รรมทุ ก ประเภทผู ก พัน สิน ทรัพ ย์ ตลอดจนทํ า
นิตกิ รรมอื6นใดเพื6อประโยชน์ในการดําเนินกิจการขององค์การ
(๓) จัดให้มหี รือให้ทุนเพื6อสนับสนุนการดําเนินงานด้านก๊าซเรือนกระจก
(๔) เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง ค่าตอบแทน หรือค่าบริการในการดําเนินการ
ทัง% นี% ตามหลักเกณฑ์และอัตราทีค6 ณะกรรมการกําหนด
(๕) มอบหมายให้บุ ค คลหรือ หน่ วยงานซึ6งเป็ น ผู้ชํา นาญการหรือ เชี6ย วชาญ
ทําการศึกษาวิเคราะห์ขอ้ เสนอโครงการ และเสนอรายงานหรือความเห็นเพื6อประกอบ
การพิจารณา
(๖) ดําเนินการอื6นใดทีจ6 าํ เป็ นหรือต่อเนื6องเพื6อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์การ
ตามทีค6 ณะกรรมการมอบหมาย
(๗) ปฏิบ ัติ ง านหรือ ดํ า เนิ น การอื6น ใดตามที6ค ณะรัฐ มนตรี คณะกรรมการ
แห่งชาติ หรือคณะกรรมการมอบหมาย

๙๖

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมวด ๒
ทุน รายได้ และทรัพย์สนิ
มาตรา ๙ ทุนและทรัพย์สนิ ในการดําเนินกิจการขององค์การ ประกอบด้วย
(๑) เงินทีร6 ฐั บาลจ่ายให้เป็ นทุนประเดิม
(๒) เงินอุดหนุนทัวไปที
6 ร6 ฐั บาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสม
(๓) เงินอุดหนุ นจากภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ6น หรือองค์กรอื6น
รวมทัง% จากต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ และเงินหรือทรัพย์สนิ ทีม6 ผี อู้ ุทศิ ให้
(๔) ค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง ค่าตอบแทน ค่าบริการ สิทธิประโยชน์ หรือรายได้
จากการดําเนินกิจการ
(๕) ดอกผลหรือผลประโยชน์ใด ๆ ทีเ6 กิดจากทรัพย์สนิ ขององค์การ
การรับเงินหรือทรัพย์สนิ ตาม (๓) จะต้องไม่กระทําในลักษณะที6ทําให้องค์การ
ขาดความเป็ นอิสระหรือความเป็ นกลาง
มาตรา ๑๐ ในกรณีทอ6ี งค์การจัดให้มบี ริการใดอันอยู่ในวัตถุประสงค์และอํานาจ
หน้ าที6ขององค์การ ให้องค์การมีอํานาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง ค่าตอบแทน
หรือค่าบริการจากกิจการนัน% ได้ตามอัตราทีค6 ณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๑๑ ในกรณี ท6ีอ งค์ก ารต้อ งดํ าเนิ น การพิจ ารณาคํา ขอเป็ น โครงการ
ที6ได้รบั คํารับ รองให้องค์การเรียกเก็บ ค่าธรรมเนีย มการวิเคราะห์ การตรวจสอบ และ
การติ ด ตามผลโครงการ รวมทั ง% การให้ บ ริก ารอื6 น ใด ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละอัต รา
ทีค6 ณะกรรมการกําหนด
ค่าธรรมเนียมทีไ6 ด้รบั ตามวรรคหนึ6ง ให้องค์การกันเงินค่าธรรมเนียมจํานวนหนึ6ง
แยกเป็ นบั ญ ชี ต่ างหากจากบั ญ ชี ก ารบริ ห ารงานองค์ ก าร เพื6 อเป็ นค่ า ใช้ จ่ า ย
ในการสนับสนุนการดําเนินงานด้านการเปลีย6 นแปลงสภาพภูมอิ ากาศของหน่วยงานของรัฐ
หรือเอกชน ทัง% นี% ตามหลักเกณฑ์และอัตราทีค6 ณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๑๒ บรรดารายได้ขององค์การไม่เป็ นรายได้ทต6ี อ้ งนําส่งกระทรวงการคลัง
ตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง และกฎหมายว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณ
ในกรณีทม6ี เี หตุจาํ เป็ นหรือสมควร องค์การโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
อาจนํ ารายได้ขององค์การตามจํานวนที6เห็นสมควรส่งกระทรวงการคลังเพื6อเป็ นรายได้
ของแผ่นดิน
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มาตรา ๑๓ ให้ท รัพย์สนิ ซึ6งองค์ก ารได้ม าจากการให้หรือซื%อด้วยเงิน รายได้
ขององค์การเป็ นกรรมสิทธิขององค์
การ
d
ให้องค์การมีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้ จําหน่ าย และจัดหา
ประโยชน์จากทรัพย์สนิ ขององค์การ
มาตรา ๑๔ ภายใต้บงั คับมาตรา ๑๑ การใช้จ่ายเงินขององค์การ ให้ใช้จ่ายไป
เพื6อกิจการขององค์การโดยเฉพาะ
การเก็บรักษาและเบิกจ่ายเงินขององค์การ ให้เป็ นไปตามข้อบังคับทีค6 ณะกรรมการ
กําหนด
หมวด ๓
การบริหารและดําเนินกิจการ
มาตรา ๑๕ ให้มีค ณะกรรมการคณะหนึ6 ง เรีย กว่ า “คณะกรรมการองค์ก าร
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก” ประกอบด้วย
(๑) ประธานกรรมการ ซึง6 คณะรัฐมนตรีแต่งตัง% จากผู้มคี วามรู้ ความเชีย6 วชาญ
และประสบการณ์สงู ทางด้านการบริหาร
(๒) กรรมการโดยตํ า แหน่ ง จํ า นวนสี6ค น ได้ แ ก่ ปลัด กระทรวงทรัพ ยากร
ธรรมชาติแ ละสิ6ง แวดล้อ ม อธิบ ดีก รมพัฒ นาพลัง งานทดแทนและอนุ ร ัก ษ์ พ ลัง งาน
เลขาธิก ารสํ า นั ก งานนโยบายและแผนทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ6ง แวดล้ อ ม และ
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนไม่เกินห้าคน ซึ6งคณะรัฐมนตรีแต่งตัง% จาก
ผู้ แ ทนของส่ ว นราชการและภาคเอกชนที6 เกี6 ย วข้ อ งซึ6 ง มี ค วามรู้ ความเชี6 ย วชาญ
และประสบการณ์สงู เป็ นทีป6 ระจักษ์ในด้านการบริหารธุรกิจ พลังงาน ป่ าไม้ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง6 แวดล้อม หรือการอุตสาหกรรม
ให้ผูอ้ ํานวยการเป็ นกรรมการและเลขานุ การโดยตําแหน่ ง และให้ผู้อํานวยการ
แต่งตัง% ผูช้ ่วยเลขานุการได้ตามความจําเป็ น
หลักเกณฑ์และวิธกี ารสรรหาบุคคลเพื6อเสนอคณะรัฐมนตรีแต่งตัง% เป็ นประธาน
กรรมการและกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ รวมทัง% การสรรหาประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิเพื6อดํารงตํ าแหน่ งแทนที6ผู้ท6ีพ้น จากตํ า แหน่ งก่ อนวาระตามมาตรา ๑๘
ให้เป็ นไปตามระเบียบทีร6 ฐั มนตรีกาํ หนดโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการ
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มาตรา ๑๖ ประธานกรรมการและกรรมการผู้ท รงคุ ณ วุฒิ ต้อ งมีคุ ณ สมบัติ
และไม่มลี กั ษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี%
(๑) มีสญ
ั ชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต6ํากว่าสามสิบห้าปี บริบรู ณ์ และไม่เกินเจ็ดสิบปี บริบรู ณ์
(๓) ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๔) ไม่เคยได้รบั โทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที6สุดให้จําคุก เว้นแต่ เป็ นโทษ
สําหรับความผิดทีไ6 ด้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) ไม่ เป็ น ผู้ดํ ารงตํ าแหน่ งทางการเมือ ง สมาชิก สภาท้อ งถิ6น หรือ ผู้บ ริห าร
ท้องถิน6 กรรมการหรือผูด้ าํ รงตําแหน่ งซึง6 รับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ทีป6 รึกษา
พรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าทีพ6 รรคการเมือง
(๖) ไม่ เ ป็ นผู้ มี ส่ ว นได้ เ สีย ในกิ จ การที6 ก ระทํ า กั บ องค์ ก าร หรือ ในกิ จ การ
ที6เป็ นการแข่งขันกับกิจ การขององค์การหรือขัดหรือแย้งกับวัตถุ ประสงค์ขององค์การ
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
(๗) ไม่เป็ นเจ้าหน้ าที6ห รือลูกจ้างขององค์การ หรือที6ปรึกษาหรือผู้เชี6ยวชาญ
ทีม6 สี ญ
ั ญาจ้างกับองค์การ
ความใน (๑) มิให้ใช้บงั คับแก่กรรมการชาวต่างประเทศซึ6งองค์การจําเป็ นต้อง
แต่งตัง% ตามข้อผูกพันหรือมีคุณสมบัตดิ เี ด่นอันเหมาะสมกับองค์การ
มาตรา ๑๗ ประธานกรรมการและกรรมการผูท้ รงคุณวุฒมิ วี าระอยู่ในตําแหน่ ง
คราวละสีป6 ี
ในกรณี ท6ี ป ระธานกรรมการหรือ กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ พ้ น จากตํ า แหน่ ง
ก่อ นวาระหรือ ในกรณี ท6ีค ณะรัฐมนตรีแต่ งตัง% กรรมการเพิ6ม ขึ%น ในระหว่างที6ก รรมการ
ซึ6งแต่ งตัง% ไว้แล้ว ยังมีว าระอยู่ในตํ าแหน่ ง ให้ผู้ได้รบั แต่ งตัง% แทนตํ าแหน่ งที6ว่างหรือ
เป็ นกรรมการผู้ทรงคุณ วุฒิเพิ6มขึน% อยู่ในตําแหน่ งเท่ากับวาระที6เหลืออยู่ของกรรมการ
ซึง6 ได้แต่งตัง% ไว้แล้ว
เมื6อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ6ง หากยังไม่มกี ารแต่งตัง% ประธานกรรมการ
หรือกรรมการผูท้ รงคุณวุฒขิ น%ึ ใหม่ ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผูท้ รงคุณวุฒซิ ง6ึ พ้น
จากตําแหน่ งตามวาระนัน% อยู่ในตําแหน่ งเพื6อดําเนินงานต่อไปจนกว่าประธานกรรมการ
หรือกรรมการผูท้ รงคุณวุฒซิ ง6ึ ได้รบั แต่งตัง% ใหม่เข้ารับหน้าที6

๙๙
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มาตรา ๑๘ ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซง6ึ พ้นจากตําแหน่ ง
ตามวาระอาจได้รบั แต่งตัง% อีกได้ แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
ในกรณีทป6ี ระธานกรรมการหรือกรรมการผูท้ รงคุณวุฒพิ น้ จากตําแหน่ งก่อนวาระ
ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการทัง% หมดเท่าทีม6 อี ยู่จนกว่าจะมีการแต่งตัง% ประธาน
กรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณ วุฒิตามมาตรา ๑๗ วรรคสอง แต่ ถ้าวาระที6เหลืออยู่
ไม่ถงึ เก้าสิบวันจะไม่แต่งตัง% แทนก็ได้และในกรณีทป6ี ระธานกรรมการพ้นจากตําแหน่งก่อน
วาระให้กรรมการทีเ6 หลือเลือกกรรมการคนหนึ6งทําหน้าทีป6 ระธานกรรมการเป็ นการชัวคราว
6
มาตรา ๑๙ นอกจากการพ้ น จากตํ า แหน่ ง ตามวาระ ประธานกรรมการ
และกรรมการผูท้ รงคุณวุฒพิ น้ จากตําแหน่ง เมื6อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรัฐมนตรีมมี ติให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที6 มีความประพฤติเสื6อมเสีย
หรือหย่อนความสามารถ
(๔) ขาดคุณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๖
มาตรา ๒๐ คณะกรรมการมีอาํ นาจหน้าทีค6 วบคุมดูแลกิจการทัวไปขององค์
6
การ
ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ และโดยเฉพาะให้มอี าํ นาจหน้าที6 ดังต่อไปนี%
(๑) กําหนดทิศทาง เป้ าหมาย และนโยบายในการบริหารงานขององค์การ
(๒) กําหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารในการพิจารณาและการให้คาํ รับรองโครงการ
(๓) ให้คํารับรองการเป็ นโครงการตามกลไกการพัฒนาทีส6 ะอาด เพื6อประโยชน์
ในการขายปริมาณก๊าซเรือนกระจก
(๔) กํ า หนดอั ต ราค่ า ธรรมเนี ย ม ค่ า บํ า รุ ง ค่ า ตอบแทน หรื อ ค่ า บริ ก าร
ในการดําเนินการ
(๕) ติด ตามประเมิน ผลโครงการที6ได้รบั คํ า รับ รอง รวมทัง% การขายปริม าณ
ก๊าซเรือนกระจก
(๖) อนุ มตั ิแผนงาน แผนการลงทุน แผนการเงิน โครงการ และงบประมาณ
ประจําปี ขององค์การ
(๗) จัดตัง% และยุบเลิกสํานักงานสาขา ในกรณีท6มี ีความจําเป็ นและเห็นสมควร
เพื6อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์การ และกําหนดวิธกี ารบริหารงานของสํานักงานสาขา
ดังกล่าว
(๘) สรรหา แต่งตัง% ประเมินผลการปฏิบตั งิ าน และถอดถอนผูอ้ าํ นวยการ
๑๐๐

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(๙) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกําหนด หรือประกาศเกี6ยวกับการบริหารงาน
ทัวไปขององค์
6
การ การประสานระหว่างองค์การกับสํานักงานสาขา การจัดแบ่งส่วนงาน
ขององค์ก ารและขอบเขตอํา นาจหน้ าที6ข องส่ว นงานดัง กล่ า ว การบริห ารงานบุ ค คล
เงิน เดื อ นและค่ า จ้ า งผู้ ป ฏิ บ ั ติ ง านขององค์ ก าร การเงิน การพั ส ดุ แ ละทรัพ ย์ สิ น
การงบประมาณ การบัญชี การจําหน่ ายทรัพย์สนิ จากบัญชีเป็ นสูญ การตรวจสอบภายใน
การสรรหาหรือคัดเลือกผู้อํานวยการ การปฏิบตั ิงานของผู้อํานวยการ การมอบให้ผู้อ6นื
รักษาการแทนหรือปฏิบตั กิ ารแทนผูอ้ าํ นวยการ และการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อ6นื
แก่คณะกรรมการที6ปรึกษาคณะกรรมการ ผู้อํานวยการ คณะอนุ กรรมการ คณะทํางาน
ทีป6 รึกษาคณะทํางาน เจ้าหน้าที6 และลูกจ้างขององค์การ
(๑๐) กระทําการอื6นใดทีจ6 าํ เป็ นเพื6อให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์และอํานาจหน้าที6
ขององค์การหรือทีค6 ณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการแห่งชาติมอบหมาย
ระเบียบเกีย6 วกับการจําหน่ายทรัพย์สนิ จากบัญชีเป็ นสูญตาม (๙) ต้องเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ทค6ี ณะรัฐมนตรีกาํ หนด
มาตรา ๒๑ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึง6 หนึ6งของจํานวนกรรมการทัง% หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในการประชุม คณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่ มาประชุ มหรือ ไม่ อ าจ
ปฏิบตั หิ น้าทีไ6 ด้ ให้ทป6ี ระชุมเลือกกรรมการคนหนึ6งเป็ นประธานในทีป6 ระชุม
ในการปฏิบตั ิหน้ าที6 ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง
หรือโดยอ้อ มในเรื6อ งที6ค ณะกรรมการพิจ ารณา จะสมควรอยู่ในที6ป ระชุม หรือจะมีม ติ
ในการประชุมเรื6องนัน% ได้หรือไม่ ให้เป็ นไปตามระเบียบทีค6 ณะกรรมการกําหนด
การวินิจฉัยชีข% าดของทีป6 ระชุมให้ถอื เสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ6งให้มหี นึ6งเสียง
ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในทีป6 ระชุมออกเสียงเพิม6 อีกเสียงหนึ6ง
เป็ นเสียงชีข% าด
มาตรา ๒๒ คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตัง% ผู้ทรงคุณวุฒซิ 6งึ มีความเชี6ยวชาญ
เป็ นทีป6 รึกษาคณะกรรมการ และมีอาํ นาจแต่งตัง% คณะอนุ กรรมการ คณะทํางาน และทีป6 รึกษา
คณะทํางาน เพื6อพิจารณาหรือปฏิบตั กิ ารอย่างหนึ6งอย่างใดตามทีค6 ณะกรรมการมอบหมายได้
ทีป6 รึกษาคณะกรรมการ คณะอนุ กรรมการ คณะทํางาน และทีป6 รึกษาคณะทํางาน
จะต้องไม่เป็ นผูม้ สี ว่ นได้เสียในกิจการทีก6 ระทํากับองค์การหรือในกิจการทีเ6 ป็ นการแข่งขัน
กับกิจการขององค์การ ทัง% นี% ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
การประชุมคณะอนุกรรมการและคณะทํางาน ให้นํามาตรา ๒๑ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
๑๐๑
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มาตรา ๒๓ ให้ประธานกรรมการ กรรมการ ที6ปรึกษาคณะกรรมการ ประธาน
อนุกรรมการและอนุกรรมการได้รบั เบีย% ประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื6นตามหลักเกณฑ์
ทีค6 ณะรัฐมนตรีกาํ หนด
ให้ ค ณะทํ า งานและที6 ป รึก ษาคณะทํ า งานได้ ร ับ เบี%ย ประชุ ม และประโยชน์
ตอบแทนอื6นตามทีค6 ณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๒๔ ให้องค์การมีผอู้ าํ นวยการคนหนึ6ง
คณะกรรมการเป็ นผูม้ อี าํ นาจสรรหา แต่งตัง% และถอดถอนผูอ้ าํ นวยการ
ในกรณี ที6 ไ ม่ มี ผู้ อํ า นวยการห รื อ ผู้ อํ า นวยการไม่ อ าจปฏิ บ ั ติ ห น้ าที6 ไ ด้
ให้รองผู้อํานวยการที6มีอ าวุโสตามลําดับ ปฏิบ ัติห น้ า ที6แ ทน ถ้าไม่ มีร องผู้อํา นวยการ
ให้คณะกรรมการแต่งตัง% กรรมการคนหนึ6งเป็ นผูป้ ฏิบตั หิ น้าทีแ6 ทน
มาตรา ๒๕ ผู้อํานวยการต้องเป็ นผู้สามารถทํางานให้แก่องค์การได้เต็มเวลา
และต้องเป็ นผูท้ ม6ี คี ุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี%
(๑) มีสญ
ั ชาติไทย
(๒) มีอายุไม่เกินหกสิบห้าปี บริบรู ณ์ในวันทีไ6 ด้รบั การแต่งตัง%
(๓) เป็ นผูท้ รงคุณวุฒซิ ง6ึ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสมกับ
กิจ การขององค์ก ารตามที6กําหนดไว้ในวัต ถุ ป ระสงค์แ ละอํานาจหน้ าที6ต ามมาตรา ๗
และมาตรา ๘
(๔) ไม่มลี กั ษณะต้องห้ามอย่างหนึ6งอย่างใดตามมาตรา ๑๖ (๓) (๔) (๕) (๖) หรือ (๗)
มาตรา ๒๖ ผูอ้ าํ นวยการมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสีป6 ี และอาจได้รบั แต่งตัง%
อีกได้แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
มาตรา ๒๗ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ผูอ้ าํ นวยการพ้นจากตําแหน่ ง
เมื6อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ออกตามกรณีทก6ี าํ หนดไว้ในข้อตกลงระหว่างคณะกรรมการกับผูอ้ าํ นวยการ
(๔) คณะกรรมการให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที6 มีความประพฤติเสื6อมเสีย
หรือหย่อนความสามารถ
(๕) ขาดคุณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะต้องห้ามอย่างหนึ6งอย่างใดตามมาตรา ๒๕
มติของคณะกรรมการให้ผู้อํานวยการออกจากตําแหน่ งตาม (๔) ต้องประกอบด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนกรรมการทีม6 อี ยู่โดยไม่นบั รวมผูอ้ าํ นวยการ
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มาตรา ๒๘ ผู้อํานวยการมีห น้ าที6บ ริห ารกิจการขององค์การให้เป็ น ไปตาม
กฎหมายวัตถุประสงค์ขององค์การ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกําหนด นโยบาย ประกาศ และ
มติของคณะกรรมการแห่งชาติและคณะกรรมการ และเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาเจ้าหน้าที6และ
ลูกจ้างทุกตําแหน่ ง เว้นแต่ผู้ดํารงตําแหน่ งผูต้ รวจสอบภายในตามมาตรา ๓๖ วรรคสอง
รวมทัง% ให้มหี น้าที6 ดังต่อไปนี%
(๑) เสนอเป้ าหมาย แผนงาน และโครงการต่ อ คณะกรรมการ เพื6 อ ให้
การดําเนินงานขององค์การบรรลุวตั ถุประสงค์
(๒) เสนอรายงานประจําปี เกี6ยวกับผลการดําเนินงานด้านต่าง ๆ ขององค์การ
รวมทัง% รายงานการเงินและการบัญชี ตลอดจนเสนอแผนการเงินและงบประมาณของ
ปี ต่อไปต่อคณะกรรมการเพื6อพิจารณา
(๓) เสนอความเห็นเกีย6 วกับการปรับปรุงกิจการและการดําเนินงานขององค์การ
ให้มปี ระสิทธิภาพและเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ต่อคณะกรรมการ
มาตรา ๒๙ ผูอ้ าํ นวยการมีอาํ นาจ
(๑) แต่ งตัง% รองผู้อํานวยการหรือ ผู้ช่ว ยผู้อํานวยการโดยความเห็น ชอบของ
คณะกรรมการเพื6อเป็ นผูช้ ่วยปฏิบตั งิ านของผูอ้ าํ นวยการตามทีผ6 อู้ าํ นวยการมอบหมาย
(๒) บรรจุ แต่งตัง% เลื6อน ลด ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยเจ้าหน้าที6
และลูกจ้าง ตลอดจนให้เจ้าหน้าที6หรือลูกจ้างออกจากตําแหน่ ง ทัง% นี% ตามระเบียบหรือ
ข้อบังคับทีค6 ณะกรรมการกําหนด
(๓) วางระเบีย บเกี6ย วกับ การดําเนิ น งานขององค์ก ารโดยไม่ ข ดั หรือ แย้งกับ
กฎหมาย มติข องคณะรัฐ มนตรีห รือ ของคณะกรรมการแห่ ง ชาติ ระเบีย บ ข้อ บังคับ
ข้อกําหนด ประกาศ นโยบายและมติของคณะกรรมการ
มาตรา ๓๐ ในกิจการทีเ6 กีย6 วกับบุคคลภายนอก ให้ผูอ้ าํ นวยการเป็ นผูแ้ ทนของ
องค์การ เพื6อการนี% ผูอ้ าํ นวยการจะมอบอํานาจให้บุคคลใดปฏิบตั งิ านเฉพาะอย่างแทนก็ได้
แต่ตอ้ งเป็ นไปตามระเบียบหรือข้อบังคับทีค6 ณะกรรมการกําหนด
นิติกรรมใดที6ผู้อํานวยการหรือผู้รบั มอบอํานาจจากผู้อํานวยการกระทําโดย
ฝ่ าฝื น ระเบีย บหรือ ข้อ บังคับ ที6ค ณะกรรมการกํ า หนดย่ อ มไม่ ผู ก พัน องค์ก าร เว้น แต่
คณะกรรมการให้สตั ยาบัน
มาตรา ๓๑ ให้ค ณะกรรมการเป็ น ผู้กํ า หนดอัต ราเงิน เดือ นและประโยชน์
ตอบแทนอื6นของผูอ้ าํ นวยการ ตามหลักเกณฑ์ทค6ี ณะรัฐมนตรีกาํ หนด
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หมวด ๔
ผูป้ ฏิบตั งิ านขององค์การ
มาตรา ๓๒ ผูป้ ฏิบตั งิ านขององค์การมีสามประเภท คือ
(๑) เจ้าหน้ าที6ห รือลูก จ้าง ได้แก่ ผู้ซ6ึงปฏิบ ัติงานโดยรับเงิน เดือนหรือค่าจ้าง
จากงบประมาณขององค์การ
(๒) ที6 ป รึก ษาหรือ ผู้ เ ชี6 ย วชาญ ได้ แ ก่ ผู้ ซ6ึ ง องค์ ก ารจ้ า งให้ ป ฏิ บ ั ติ ห น้ า ที6
เป็ นทีป6 รึกษาหรือผูเ้ ชีย6 วชาญโดยมีสญ
ั ญาจ้าง
(๓) เจ้าหน้าทีข6 องรัฐซึง6 มาปฏิบตั งิ านขององค์การเป็ นการชัวคราวตามมาตรา
6
๓๕
มาตรา ๓๓ เจ้าหน้าทีต6 อ้ งมีคุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี%
(๑) มีสญ
ั ชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต6ํากว่าสิบแปดปี บริบรู ณ์ และไม่เกินหกสิบปี บริบรู ณ์
(๓) สามารถทํางานให้แก่องค์การได้เต็มเวลา
(๔) มีคุ ณ วุฒิห รือ ประสบการณ์ เหมาะสมกับ วัต ถุ ป ระสงค์แ ละอํานาจหน้ า ที6
ขององค์การ
(๕) ไม่เป็ นข้าราชการ ลูกจ้าง หรือพนักงานของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้าง
ของรัฐวิสาหกิจหรือหน่ วยงานอื6นของรัฐ หรือพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน6
(๖) ไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๖ (๓) (๔) (๕) หรือ (๖)
ความใน (๑) มิให้ใช้บงั คับแก่เจ้าหน้าทีช6 าวต่างประเทศซึง6 องค์การจําเป็ นต้องจ้าง
หรือแต่งตัง% ตามข้อผูกพัน หรือตามลักษณะการดําเนินงานขององค์การ
มาตรา ๓๔ เจ้าหน้าทีพ6 น้ จากตําแหน่ง เมื6อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะต้องห้ามอย่างหนึ6งอย่างใดตามมาตรา ๓๓
(๔) ถูก ให้ออก เพราะไม่ ผ่านการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ทีค6 ณะกรรมการกําหนดไว้ในข้อบังคับ
(๕) ถู ก ให้ อ อกหรือ ปลดออก เพราะผิ ด วิ นั ย ตามหลัก เกณฑ์ แ ละวิ ธีก าร
ทีค6 ณะกรรมการกําหนดไว้ในข้อบังคับ
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มาตรา ๓๕ เพื6อประโยชน์ในการบริหารงานขององค์การ รัฐมนตรีอาจขอให้
ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที6 หรือผูป้ ฏิบตั งิ านอื6นใดในกระทรวง ทบวง กรม ราชการ
ส่วนภูมภิ าค ราชการส่วนท้องถิ6น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่ วยงานอื6นของรัฐ มาปฏิบตั ิงาน
เป็ น เจ้าหน้ า ที6ห รือ ลูก จ้า งในองค์ก ารเป็ น การชัว6 คราวได้ ทัง% นี% เมื6อ ได้ร ับ อนุ ม ัติจ าก
ผูบ้ งั คับบัญชาหรือนายจ้างของผูน้ นั % และมีขอ้ ตกลงทีท6 าํ ไว้ในการอนุมตั ิ
ในกรณีทเ6ี จ้าหน้าทีข6 องรัฐได้รบั อนุ มตั ใิ ห้มาปฏิบตั งิ านเป็ นเจ้าหน้าทีห6 รือลูกจ้าง
ขององค์การเป็ นการชัวคราวตามวรรคหนึ
6
6 ง ให้ถือว่าเป็ นการได้รบั อนุ ญาตให้ออกจาก
ราชการหรือออกจากงานไปปฏิบตั งิ านใด ๆ และให้นับระยะเวลาระหว่างทีม6 าปฏิบตั งิ าน
ในองค์การสําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญหรือประโยชน์ตอบแทนอื6นทํานองเดียวกัน
เสมือนอยู่ปฏิบตั ริ าชการหรือปฏิบตั งิ านเต็มเวลาดังกล่าว แล้วแต่กรณี
เมื6อ สิ%น สุด ระยะเวลาที6ได้รบั อนุ ม ัติให้ม าปฏิบ ัติงานในองค์ก าร ให้เจ้าหน้ าที6
ของรัฐตามวรรคหนึ6งมีสทิ ธิได้รบั การบรรจุและแต่งตัง% ให้ดํารงตําแหน่ งและรับเงินเดือน
ในส่ว นราชการหรือหน่ ว ยงานเดิม ไม่ ต6ํ ากว่าตํ าแหน่ งและเงิน เดือนเดิม ตามข้อ ตกลง
ทีท6 าํ ไว้ในการอนุมตั ิ
หมวด ๕
การบัญชี การตรวจสอบ และการประเมินผลงานขององค์การ
มาตรา ๓๖ การบัญ ชีข ององค์ก าร ให้จ ัด ทํ า ตามหลัก สากล ตามแบบและ
หลักเกณฑ์ทค6ี ณะกรรมการกําหนด และต้องจัดให้มกี ารตรวจสอบภายในเกีย6 วกับการเงิน
การบัญชี และการพัสดุขององค์การ ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการ
ทราบอย่างน้อยปี ละครัง%
ในการตรวจสอบภายใน ให้มผี ปู้ ฏิบตั งิ านขององค์การทําหน้าทีเ6 ป็ นผูต้ รวจสอบ
ภายในโดยเฉพาะ และให้รบั ผิดชอบขึน% ตรงต่อคณะกรรมการตามระเบียบหรือข้อบังคับ
ทีค6 ณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๓๗ ให้องค์การจัดทํางบดุล งบการเงิน และบัญชีทาํ การส่งผูส้ อบบัญชี
ภายในหนึ6งร้อยยีส6 บิ วันนับตัง% แต่วนั สิน% ปี บญ
ั ชีทุกปี
ในทุ ก รอบปี ให้สํา นั ก งานการตรวจเงิน แผ่ น ดิน หรือ บุ ค คลภายนอกตามที6
คณะกรรมการแต่งตัง% ด้วยความเห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็ นผูส้ อบบัญชี
และประเมิน ผลการใช้จ่ ายเงิน และทรัพ ย์สิน ขององค์ก าร โดยให้แ สดงความคิด เห็น
เป็ นข้อวิเคราะห์ว่าการใช้จ่ายดังกล่าวเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ประหยัด และได้ผลตาม
เป้ าหมายเพียงใด แล้วทําบันทึกรายงานผลการสอบบัญชีเสนอต่อคณะกรรมการ
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เพื6 อ การนี% ให้ ผู้ ส อบบัญ ชีมีอํ า นาจตรวจสอบสรรพสมุ ด บัญ ชีแ ละเอกสาร
หลัก ฐานต่ า ง ๆ ขององค์ก าร สอบถามผู้อํานวยการ ผู้ต รวจสอบภายใน เจ้า หน้ า ที6
และลูกจ้าง หรือบุคคลอื6น และเรียกให้สง่ สรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของ
องค์การเป็ นการเพิม6 เติมได้ตามความจําเป็ น
มาตรา ๓๘ ให้องค์การทํารายงานประจําปี เสนอรัฐมนตรีทุกสิน% ปี งบประมาณ
รายงานนี%ให้กล่าวถึงผลงานขององค์การในปี ทล6ี ่วงมาแล้ว บัญชีทําการ พร้อมทัง% รายงาน
ของผู้ ส อบบั ญ ชี รวมทั ง% คํ า ชี% แ จงเกี6 ย วกั บ นโยบายของคณะกรรมการ โครงการ
และแผนงานทีจ6 ะจัดทําในภายหน้า
มาตรา ๓๙ เพื6อ ประโยชน์ ในการพัฒ นาและปรับ ปรุงระบบการปฏิบ ัติงาน
ขององค์การให้มีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ d สร้างความรับผิดชอบและความเชื6อถือ
แก่สาธารณชนในกิจการขององค์การ ตลอดจนการติดตามความก้าวหน้าและการตรวจสอบ
การดําเนินงานขององค์การให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ โครงการ และแผนงานที6ได้จดั ทําไว้
ให้องค์การจัดให้มกี ารประเมินผลการดําเนินงานตามระยะเวลาที6คณะกรรมการกําหนด
แต่ตอ้ งไม่นานกว่าสามปี
การประเมินผลการดําเนินงานตามวรรคหนึ6ง ให้จดั ทําโดยสถาบัน หน่ วยงาน
องค์ ก รหรือ คณะบุ ค คลที6 เ ป็ นกลางและมี ค วามเชี6 ย วชาญในด้ า นการประเมิ น ผล
การดําเนินการโดยมีการคัดเลือกหรือแต่งตัง% ตามวิธกี ารทีค6 ณะกรรมการกําหนด
การประเมินผลการดําเนินงานขององค์การจะต้องแสดงข้อเท็จจริงให้ปรากฏ
ในด้านประสิทธิผล ในด้านประสิทธิภาพ และในด้านการพัฒนาองค์กร และในรายละเอียดอื6น
ตามทีค6 ณะกรรมการจะได้กาํ หนดเพิม6 เติมขึน%
ในกรณีทม6ี เี หตุจําเป็ นเป็ นการเฉพาะกาล คณะกรรมการจะจัดให้มกี ารประเมิน
ผลการดําเนินงานเป็ นครัง% คราวตามมาตรานี%ดว้ ยก็ได้
หมวด ๖
การกํากับดูแล
มาตรา ๔๐ ให้รฐั มนตรีมอี าํ นาจหน้าทีก6 าํ กับดูแลการดําเนินกิจการขององค์การ
ให้เป็ นไปตามกฎหมาย และให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดตัง% องค์การ นโยบาย
ของรัฐ บาล มติค ณะรัฐ มนตรีแ ละมติข องคณะกรรมการแห่ ง ชาติท6ีเกี6ย วกับ องค์ก าร
เพื6อ การนี% ให้ ร ัฐ มนตรีมีอํ า นาจสังให้
6 อ งค์ก ารชี%แ จง แสดงความคิด เห็น ทํ า รายงาน
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หรือยับยัง% การกระทําขององค์การที6ขดั ต่อวัตถุประสงค์ของการจัดตัง% องค์การ นโยบาย
ของรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรีและมติของคณะกรรมการแห่งชาติ ตลอดจนสังสอบสวน
6
ข้อเท็จจริงเกีย6 วกับการดําเนินการขององค์การได้
หมวด ๗
การพิจารณาให้คาํ รับรองว่าเป็ นโครงการตามกลไกการพัฒนาทีส6 ะอาด
มาตรา ๔๑ โครงการทีค6 ณะกรรมการจะพิจารณาให้คาํ รับรองต้องเป็ นโครงการ
ที6มีค วามเหมาะสมและมีป ระโยชน์ ท างเศรษฐกิจ สัง คม และสิ6ง แวดล้อ ม ตลอดจน
ต้องเป็ นโครงการที6ส่งผลให้เกิดการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศ และ
ส่งเสริมการพัฒนาของประเทศอย่างยังยื
6 น ทัง% นี% ตามหลักเกณฑ์ทค6ี ณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๔๒ ผูใ้ ดประสงค์ขอคํารับรอง ให้ย6นื คําขอต่อองค์การ ตามหลักเกณฑ์
และวิธกี ารทีค6 ณะกรรมการกําหนด
ในการยื6นขอคํารับรอง ผู้ย6นื คําขอจะต้องเสนอรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ6ง แวดล้ อ มเบื% อ งต้ น มาพร้อ มกับ คํ า ขอ และหากเป็ นโครงการที6 เ ข้า ข่ า ยจะต้ อ งมี
การวิเคราะห์ผลกระทบสิง6 แวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิง6 แวดล้อมแห่งชาติ ผูย้ 6นื คําขอจะต้องเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง6 แวดล้อม
ทีไ6 ด้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง6 แวดล้อม
มาพร้อมกับคําขอด้วย
มาตรา ๔๓ ให้องค์การพิจารณาคําขอและเอกสารทีเ6 กีย6 วข้อง หากเห็นว่าคําขอ
ไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีค6 ณะกรรมการกําหนด ให้องค์การแจ้งให้ผยู้ 6นื คําขอ
ทราบภายในกําหนดเวลาตามทีค6 ณะกรรมการกําหนด
ในกรณีทอ6ี งค์การเห็นว่าคําขอและเอกสารทีเ6 กีย6 วข้องทีเ6 สนอมาถูกต้องครบถ้วน
หรือได้มกี ารแก้ไขเพิม6 เติมให้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้องค์การเสนอคําขอไปยังหน่วยงาน
ทีเ6 กีย6 วข้องภายในกําหนดเวลาตามทีค6 ณะกรรมการกําหนด เพื6อให้ความเห็น
มาตรา ๔๔ ให้หน่ วยงานที6เกีย6 วข้องพิจารณาว่าข้อเสนอโครงการขัดหรือแย้ง
กับ กฎหมายที6อ ยู่ในความรับ ผิด ชอบหรือ ไม่ และเสนอความเห็น กลับ มายังองค์ก าร
ภายในกําหนดเวลาตามทีค6 ณะกรรมการกําหนด
เมื6อ พ้ น กํา หนดเวลาตามวรรคหนึ6 ง ให้อ งค์ก ารพิจ ารณาคํ า ขอและเอกสาร
ทีเ6 กีย6 วข้องรวมถึงความเห็นของหน่วยงานทีเ6 กีย6 วข้องเท่าทีไ6 ด้รบั คืนมาแล้ว เสนอความเห็น
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ต่อคณะกรรมการภายในกําหนดเวลาตามทีค6 ณะกรรมการกําหนดว่าควรจะให้คํารับรอง
หรือไม่ให้คาํ รับรอง
มาตรา ๔๕ ให้คณะกรรมการพิจารณาว่าจะให้หรือไม่ให้คํารับรองโครงการ
ตามข้อเสนอให้แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาตามทีค6 ณะกรรมการกําหนด นับแต่วนั ทีไ6 ด้รบั
คําขอพร้อมทัง% รายงานความเห็นขององค์การ
เมื6อคณะกรรมการมีผลการพิจารณาเป็ นประการใดแล้ว ให้แจ้งผลให้ผยู้ 6นื คําขอ
ทราบภายในกําหนดเวลาตามทีค6 ณะกรรมการกําหนด
ในกรณี ท6ี ค ณะกรรมการให้ คํ า รับ รองโครงการใดแล้ ว ให้ อ งค์ ก ารแจ้ง ต่ อ
ผูม้ อี ํานาจหน้าทีใ6 นการออกหนังสือให้คํารับรอง เพื6อดําเนินการออกหนังสือให้คํารับรอง
แก่ผยู้ 6นื คําขอต่อไป และให้รายงานต่อคณะกรรมการแห่งชาติเพื6อทราบ
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๔๖ ในวาระเริม6 แรก ให้มคี ณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง6 แวดล้อม เป็ นประธานกรรมการ
ผูแ้ ทนกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุ รกั ษ์พลังงาน ผูแ้ ทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ผู้แทนสํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร และผู้ท รงคุณ วุฒิจํานวนสีค6 น
ซึง6 รัฐมนตรีแต่งตัง% จากผูซ้ ง6ึ มีความรู้ ความเชีย6 วชาญ และประสบการณ์สงู เป็ นทีป6 ระจักษ์
ในด้านการบริหารธุรกิจ ด้านพลังงาน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านการส่งเสริม
และรัก ษาคุณ ภาพสิง6 แวดล้อ ม เป็ นกรรมการ เลขาธิก ารสํานัก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง6 แวดล้อม เป็ นกรรมการและเลขานุ การ ผูอ้ าํ นวยการสํานักงาน
คณะกรรมการสิง6 แวดล้อมแห่งชาติ เป็ นผูช้ ่วยเลขานุการ ทัง% นี% ให้ปฏิบตั หิ น้าทีไ6 ปจนกว่า
จะมีคณะกรรมการตามพระราชกฤษฎีกานี% ซึง6 ต้องไม่เกินหนึ6งร้อยแปดสิบวันนับแต่วนั ที6
พระราชกฤษฎีกานี%ใช้บงั คับ
มาตรา ๔๗ ให้คณะกรรมการชัวคราวตามมาตรา
6
๔๖ แต่งตัง% คณะกรรมการสรรหา
จํานวนเจ็ดคน ประกอบด้วย
(๑) ประธานกรรมการสรรหา ซึ6ง แต่ ง ตัง% จากผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด้า นการบริห าร
มีความเป็ นกลางทางการเมือง และมิใช่ขา้ ราชการหรือผู้ปฏิบตั งิ านในหน่ วยงานของรัฐ
ทีม6 ตี ําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา
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(๒) กรรมการสรรหาโดยตําแหน่ง จํานวนสามคน ซึง6 แต่งตัง% จากผูด้ าํ รงตําแหน่ง
ในส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่ วยงานอื6นใดของรัฐที6เกี6ยวข้องกับการดําเนินงาน
ขององค์การ
(๓) กรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนสามคน ซึ6งแต่งตัง% จากผูท้ รงคุณวุฒิ
ด้า นที6เกี6ย วข้อ งกับ การดํ า เนิ น งานขององค์ก าร และมีค วามเป็ น กลางทางการเมือ ง
โดยในจํานวนนี%ตอ้ งเป็ นผูท้ รงคุณวุฒซิ ง6ึ มิใช่ขา้ ราชการหรือผูป้ ฏิบตั งิ านในหน่วยงานของรัฐ
ทีม6 ตี ําแหน่งหรือเงินเดือนประจําร่วมอยู่ดว้ ยจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ6งคน
ให้คณะกรรมการสรรหาตามวรรคหนึ6งมีอํานาจหน้าทีส6 รรหาประธานกรรมการ
และกรรมการผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิชุ ด แรก และดํ าเนิ น การเสนอคณะรัฐมนตรีเพื6อ พิจ ารณา
และแต่งตัง% ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
ให้เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง6 แวดล้อม
แต่งตัง% เจ้าหน้าทีเ6 ป็ นเลขานุการและผูช้ ่วยเลขานุการตามความจําเป็ น
มาตรา ๔๘ ให้เลขาธิก ารสํา นัก งานนโยบายและแผนทรัพ ยากรธรรมชาติ
และสิง6 แวดล้อม ทําหน้าทีผ6 ูอ้ าํ นวยการ ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานคณะกรรมการสิง6 แวดล้อม
แห่ ง ชาติ ทํ า หน้ า ที6 ร องผู้ อํ า นวยการและเจ้ า หน้ า ที6 สํ า นั ก งานนโยบายและแผน
ทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ6ง แวดล้อ ม ทํ า หน้ า ที6เจ้า หน้ า ที6ไ ปจนกว่ า จะมีก ารแต่ ง ตัง%
ผู้อํานวยการตามพระราชกฤษฎีก านี% ซ6ึง ต้อ งไม่ เกิน หนึ6 ง ร้อ ยแปดสิบ วัน นับ แต่ ว ัน ที6
พระราชกฤษฎีกานี%ใช้บงั คับ
ผูร้ บั สนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี% คือ โดยทีป6 ั จจุบนั ปั ญหา
สภาวการณ์ โ ลกร้อ นและการเปลี6ย นแปลงสภาพภู มิอ ากาศได้ท วีค วามรุ น แรงและ
ส่งผลกระทบเป็ นวงกว้างมากขึ%น โดยส่วนหนึ6งเป็ นผลสืบ เนื6องมาจากการปลดปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก การปรับตัวต่อผลกระทบและการลดก๊าซเรือนกระจกจึงเป็ นเรื6องจําเป็ น
ของประเทศ ดัง นั น% เพื6อ ให้ ก ารดํ า เนิ น โครงการที6จ ะนํ า ไปสู่ก ารลดการปลดปล่ อ ย
ก๊าซเรือนกระจกและโครงการตามกลไกการพัฒนาที6สะอาดบรรลุผลตามความมุ่งหมาย
ตลอดจนพัฒ นาขีด ความสามารถ และศัก ยภาพในการแข่ งขัน ของภาคเอกชนและ
ภาคส่วนที6เกี6ยวข้องให้ดําเนินโครงการที6มสี ่วนช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
รักษาคุณภาพสิง6 แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ซึง6 จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศ
อย่างยังยื
6 น สมควรจัดตัง% องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกขึน% เป็ นองค์การมหาชน
ตามกฎหมายว่ า ด้ว ยองค์ ก ารมหาชน เพื6 อ ให้ ก ารบริห ารจัด การโครงการดัง กล่ า ว
มีความเป็ นเอกภาพและคล่องตัวในการดําเนินงาน รวมทัง% เป็ นศูนย์กลางในการประสาน
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์การระหว่างประเทศ จึงจําเป็ นต้อง
ตราพระราชกฤษฎีกานี%
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พระราชกฤษฎีกา
จัดตัง% สถาบันวิจยั แสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
พ.ศ. ๒๕๕๑
ภูมพิ ลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที6 ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑
เป็ นปี ท6ี ๖๓ ในรัชกาลปั จจุบนั
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพ ลอดุ ล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยทีเ6 ป็ นการสมควรจัดตัง% สถาบันวิจยั แสงซินโครตรอนขึน% เป็ นองค์การมหาชน
ตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัตอิ งค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึน% ไว้ ดังต่อไปนี%
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี%เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาจัดตัง% สถาบันวิจ ยั
แสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๑”
มาตรา ๒ ๗๐ พระราชกฤษฎี ก านี% ใ ห้ ใช้ บ ัง คับ ตัง% แต่ ว ัน ถัด จากวัน ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชกฤษฎีกานี%
“เครื6องกําเนิดแสงซินโครตรอน” หมายความว่า เครื6องเร่งอนุ ภาคที6มีประจุไฟฟ้ า
ด้วยแรงไฟฟ้ าหรือแม่เหล็กหรือแรงอื6นใดให้มคี วามเร็วและพลังงานสูง เพื6อปลดปล่อย
พลังงานในรูปคลื6นแม่เหล็กไฟฟ้ า
“แสงซินโครตรอน” หมายความว่า คลื6นแม่เหล็กไฟฟ้ าทีผ6 ลิตได้จากเครื6องกําเนิด
แสงซินโครตรอน
“วิจ ัย ” หมายความว่ า ศึก ษา สํารวจ ค้น คว้า ทดลอง วิเคราะห์ และพัฒ นา
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
“สถาบัน” หมายความว่า สถาบันวิจยั แสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
๗๐

ราชกิจจานุ เบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนที6 ๑๐๐ ก/หน้า ๗/๑๙ กันยายน ๒๕๕๑
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“คณะกรรมการ”๗๑ หมายความว่า คณะกรรมการสถาบันวิจยั แสงซินโครตรอน
“ผูอ้ าํ นวยการ” หมายความว่า ผูอ้ าํ นวยการสถาบัน
“เจ้าหน้าที”6 หมายความว่า เจ้าหน้าทีข6 องสถาบัน
“ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างของสถาบัน
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผรู้ กั ษาการตามพระราชกฤษฎีกานี%
มาตรา ๔ ให้รฐั มนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรกั ษาการ
ตามพระราชกฤษฎีกานี%
หมวด ๑
การจัดตัง% วัตถุประสงค์ และอํานาจหน้าที6
มาตรา ๕ ให้จดั ตัง% องค์การมหาชนขึน% เรียกว่า “สถาบันวิจยั แสงซินโครตรอน
(องค์การมหาชน)” เรียกโดยย่อว่า “สซ.” และให้ใช้ช6อื เป็ นภาษาอังกฤษว่า “Synchrotron
Light Research Institute (Public Organization)” เรียกโดยย่อว่า “SLRI”
มาตรา ๖ ให้สถาบันมีท6ีตงั % ของสํานักงานแห่งใหญ่ อยู่ในจังหวัดนครราชสีมา
หรือในจังหวัดอื6นตามทีร6 ฐั มนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๗ ให้สถาบันมีวตั ถุประสงค์ ดังต่อไปนี%
(๑) วิจยั เกีย6 วกับแสงซินโครตรอน และการใช้ประโยชน์จากแสงซินโครตรอน
(๒) ให้บริการแสงซินโครตรอน และเทคโนโลยีดา้ นแสงซินโครตรอน
(๓) ส่งเสริมการถ่ายทอดและการเรียนรูเ้ ทคโนโลยีดา้ นแสงซินโครตรอน
มาตรา ๘ เพื6อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามมาตรา ๗ ให้สถาบันมีอาํ นาจและหน้าที6
ดังต่อไปนี%
(๑) ถือกรรมสิทธิ d มีสทิ ธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ
(๒) ก่อตัง% สิทธิ หรือทํานิตกิ รรมใด ๆ เกีย6 วกับทรัพย์สนิ
(๓) ทํ า ความตกลงและร่ ว มมื อ กั บ องค์ ก ารหรือ หน่ ว ยงานอื6 น ทั ง% ภาครัฐ
และภาคเอกชนทัง% ในประเทศและต่ า งประเทศในกิจ การที6เกี6ย วกับ การดํ า เนิ น การ
ตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน
๗๑

มาตรา ๓ นิ ย ามคํ า ว่ า “คณะกรรมการ” แก้ไ ขเพิ6ม เติ ม โดยพระราชกฤษฎี ก าจัด ตัง%
สถาบันวิจยั แสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) (ฉบับที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
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(๔) จัดให้มแี ละให้ทุนเพื6อสนับสนุนการดําเนินงานของสถาบัน
(๕) เข้าร่วมทุนกับนิตบิ ุคคลอื6นในกิจการทีเ6 กีย6 วกับวัตถุประสงค์ของสถาบัน
(๖) กูย้ มื เงินเพื6อประโยชน์ในการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน
(๗) เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง ค่าตอบแทน หรือค่าบริการในการดําเนิน
กิจการ
(๘) ดําเนิน การอื6น ใดที6จําเป็ นหรือต่ อเนื6องให้บ รรลุ วตั ถุ ประสงค์ของสถาบัน
หรือตามทีค6 ณะกรรมการมอบหมาย
การเข้าร่วมทุนตาม (๕) หรือการกู้ยืมเงินตาม (๖) ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ทีค6 ณะรัฐมนตรีกาํ หนด
หมวด ๒
ทุน รายได้ และทรัพย์สนิ
มาตรา ๙ ทุนและทรัพย์สนิ ในการดําเนินการของสถาบัน ประกอบด้วย
(๑) เงินหรือทรัพย์สนิ ทีไ6 ด้รบั โอนมาตามมาตรา ๔๐
(๒) เงินทีร6 ฐั บาลจ่ายให้เป็ นทุนประเดิม
(๓) เงินอุดหนุนทัวไปที
6 ร6 ฐั บาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสมเป็ นรายปี
(๔) เงินอุดหนุ นจากภาคเอกชน หรือองค์กรอื6น รวมทัง% จากต่างประเทศหรือ
องค์การระหว่างประเทศ และเงินหรือทรัพย์สนิ ทีม6 ผี อู้ ุทศิ ให้
(๕) ค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง ค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือรายได้จากการดําเนินการ
(๖) ดอกผลของเงินหรือรายได้จากทรัพย์สนิ ของสถาบัน
การรับเงินหรือทรัพย์สนิ ตาม (๔) จะต้องไม่กระทําในลักษณะที6ทําให้สถาบัน
ขาดความเป็ นอิสระหรือความเป็ นกลาง
มาตรา ๑๐ บรรดารายได้ของสถาบันไม่เป็ นรายได้ทต6ี ้องนําส่งกระทรวงการคลัง
ตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง และกฎหมายว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณ
มาตรา ๑๑ ให้อสังหาริม ทรัพ ย์ซ6ึงสถาบัน ได้ม าจากการให้ ห รือซื%อ ด้วยเงิน
รายได้ของสถาบันเป็ นกรรมสิทธิของสถาบั
น
d
ให้สถาบันมีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้ จําหน่ าย และจัดหา
ประโยชน์จากทรัพย์สนิ ของสถาบัน

๑๑๓
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มาตรา ๑๒ การใช้จ่ายเงิน ของสถาบัน ให้ใช้จ่ายไปเพื6อกิจการของสถาบัน
โดยเฉพาะ
การเก็บรักษาและเบิกจ่ายเงินของสถาบันให้เป็ นไปตามข้อบังคับทีค6 ณะกรรมการ
กําหนด
หมวด ๓
การบริหารและการดําเนินกิจการ
มาตรา ๑๓ ๗๒ ให้ มี ค ณะกรรมการคณะหนึ6 ง เรีย กว่ า “คณะกรรมการ
สถาบันวิจยั แสงซินโครตรอน” ประกอบด้วย
(๑) ประธานกรรมการ ซึง6 คณะรัฐมนตรีแต่งตัง% จากผู้มคี วามรู้ ความเชีย6 วชาญ
และประสบการณ์สงู ทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี หรือวิทยาการอื6น
(๒) กรรมการโดยตําแหน่ ง จํานวนสองคน ได้แก่ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนไม่เกินเจ็ดคน ซึง6 คณะรัฐมนตรีแต่งตัง% จาก
ผู้มีค วามรู้ ความเชี6ย วชาญ และประสบการณ์ เป็ นที6 ป ระจัก ษ์ ใ นด้า นวิท ยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี การบริหารจัดการ หรือวิทยาการอื6นที6เกี6ยวข้องและเป็ น
ประโยชน์ต่อกิจการของสถาบัน
ให้ผูอ้ ํานวยการเป็ นกรรมการและเลขานุ การโดยตําแหน่ ง และให้ผู้อํานวยการ
แต่งตัง% เจ้าหน้าทีเ6 ป็ นผูช้ ่วยเลขานุการ
กรรมการจํา นวนไม่ น้ อ ยกว่ า กึ6ง หนึ6 ง ต้ อ งไม่ เป็ นข้า ราชการซึ6ง มีตํ า แหน่ ง
หรือเงินเดือนประจํา พนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการ หน่ วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน6 เว้นแต่เป็ นผูส้ อนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
หลัก เกณฑ์ แ ละวิ ธีก ารสรรหาบุ ค คลเพื6 อ เสนอคณะรัฐ มนตรีแ ต่ ง ตั ง% เป็ น
ประธานกรรมการและกรรมการผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิ รวมทัง% การสรรหาประธานกรรมการ
และกรรมการผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิ เพื6อ ดํ า รงตํ า แหน่ ง แทนที6ผู้ ท6ีพ้ น จากตํ า แหน่ ง ก่ อ นวาระ
ให้เป็ นไปตามระเบียบที6รฐั มนตรีกําหนดโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการซึ6งสอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์กลางทีค6 ณะรัฐมนตรีกาํ หนด

๗๒

มาตรา ๑๓ แก้ไ ขเพิ6มเติมโดยพระราชกฤษฎีก าจัด ตัง% สถาบัน วิจยั แสงซิน โครตรอน
(องค์การมหาชน) (ฉบับที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

๑๑๔
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มาตรา ๑๔ ประธานกรรมการและกรรมการผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิต้อ งมีคุ ณ สมบัติ
และไม่มลี กั ษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี%
(๑) มีสญ
ั ชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต6ํากว่าสามสิบห้าปี บริบรู ณ์ และไม่เกินเจ็ดสิบปี บริบรู ณ์
(๓) ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๔) ไม่เคยได้รบั โทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที6สุดให้จําคุก เว้นแต่ เป็ นโทษ
สําหรับความผิดทีไ6 ด้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) ไม่ เป็ น ผู้ดํ ารงตํ าแหน่ งทางการเมือ ง สมาชิก สภาท้อ งถิ6น หรือ ผู้บ ริห าร
ท้องถิน6 กรรมการหรือผูด้ าํ รงตําแหน่ งซึง6 รับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ทีป6 รึกษา
พรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าทีพ6 รรคการเมือง
(๖) ไม่เป็ น เจ้าหน้ าที6ห รือ ลูก จ้างของสถาบัน หรือ ที6ป รึกษาหรือ ผู้เชี6ย วชาญ
ซึง6 มีสญ
ั ญาจ้างกับสถาบัน
ความใน (๑) มิให้ใช้บงั คับแก่กรรมการชาวต่างประเทศซึ6งสถาบันจําเป็ นต้อง
แต่งตัง% ตามข้อผูกพันหรือมีคุณสมบัตดิ เี ด่นอันเหมาะสมกับกิจการของสถาบัน
มาตรา ๑๕ ประธานกรรมการและกรรมการของสถาบัน จะต้ อ งไม่ เ ป็ น
ผูม้ สี ว่ นได้เสียในกิจการทีก6 ระทํากับสถาบันหรือในกิจการทีเ6 ป็ นการแข่งขันกับกิจการของ
สถาบัน ทัง% นี% ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่เป็ นผู้ซง6ึ คณะกรรมการมอบหมาย
ให้เป็ นประธานกรรมการ หรือกรรมการในนิตบิ ุคคลซึง6 สถาบันเข้าร่วมทุน
มาตรา ๑๖ ประธานกรรมการและกรรมการผูท้ รงคุณวุฒมิ วี าระการดํารงตําแหน่ง
คราวละสีป6 ี
เมื6อ ครบกํ า หนดตามวาระในวรรคหนึ6 ง หากยัง มิไ ด้มีก ารแต่ ง ตัง% ประธาน
กรรมการหรือ กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ข%ึน ใหม่ ให้ ป ระธานกรรมการหรือ กรรมการ
ผู้ท รงคุ ณ วุฒิซ6ึงพ้น จากตํ าแหน่ งตามวาระนัน% อยู่ในตํา แหน่ งเพื6อดําเนิน กิจ การต่ อไป
จนกว่าประธานกรรมการหรือกรรมการผูท้ รงคุณวุฒซิ ง6ึ ได้รบั แต่งตัง% ใหม่เข้ารับหน้าที6
ประธานกรรมการหรือ กรรมการผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิซ6ึง พ้น จากตํ า แหน่ งตามวาระ
อาจได้รบั แต่งตัง% อีกได้แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
มาตรา ๑๗ นอกจากการพ้ น จากตํ า แหน่ ง ตามวาระ ประธานกรรมการ
และกรรมการผูท้ รงคุณวุฒพิ น้ จากตําแหน่งเมื6อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
๑๑๕
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(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที6 มีความประพฤติเสื6อมเสีย
หรือหย่อนความสามารถ
(๔) ขาดคุณ สมบัติห รือมีลกั ษณะต้องห้ามอย่างหนึ6งอย่างใดตามมาตรา ๑๔
หรือกระทําการอันมีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๕
มาตรา ๑๘ ในกรณี ท6ีประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณ วุฒิพ้น จาก
ตําแหน่ งก่อนวาระ หรือ ในกรณี ท6ีคณะรัฐมนตรีแต่ งตัง% กรรมการผู้ทรงคุณ วุฒิเพิ6มขึ%น
ในระหว่างที6กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ6งึ แต่งตัง% ไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตําแหน่ ง ให้ผู้ได้รบั
แต่งตัง% แทนตําแหน่ งทีว6 ่างหรือเป็ นกรรมการผูท้ รงคุณวุฒเิ พิม6 ขึน% อยู่ในตําแหน่ งเท่ากับ
วาระทีเ6 หลืออยู่ของกรรมการผูท้ รงคุณวุฒซิ ง6ึ ได้แต่งตัง% ไว้แล้ว
ในกรณีทป6ี ระธานกรรมการหรือกรรมการผูท้ รงคุณวุฒพิ น้ จากตําแหน่งก่อนวาระ
ให้ คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการทัง% หมดที6มีอยู่ จนกว่ าจะมีการแต่ งตัง% ประธาน
กรรมการหรือกรรมการผูท้ รงคุณวุฒติ ามวรรคหนึ6ง และในกรณีทป6ี ระธานกรรมการพ้นจาก
ตําแหน่งก่อนวาระให้กรรมการทีเ6 หลือเลือกผูท้ ท6ี าํ หน้าทีป6 ระธานกรรมการเป็ นการชัวคราว
6
มาตรา ๑๙๗๓ คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที6ควบคุมดูแลโดยทัวไปซึ
6
6งกิจการ
และการดําเนินการของสถาบันเพื6อให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ทก6ี ําหนดไว้ อํานาจหน้าที6
เช่นว่านี%ให้รวมถึง
(๑) กําหนดนโยบายการบริหารงาน และให้ความเห็นชอบแผนการดําเนินงาน
ของสถาบัน
(๒) อนุ ม ัติงบประมาณประจําปี งบการเงิน แผนการลงทุ น และการดําเนิ น
โครงการตามทีค6 ณะกรรมการกําหนด
(๓) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกําหนดเกี6ยวกับสถาบันในเรื6อง
ดังต่อไปนี%
(ก) การบริห ารงานทัว6 ไป การจัด แบ่ งส่วนงาน และขอบเขตหน้ าที6ข อง
ส่วนงานดังกล่าว
(ข) การกําหนดตําแหน่ ง คุณสมบัตเิ ฉพาะตําแหน่ง อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง
และเงินอื6นของเจ้าหน้าทีแ6 ละลูกจ้าง
(ค) การกําหนดประมวลจริยธรรมในการปฏิบตั งิ านของกรรมการ ผูอ้ าํ นวยการ
เจ้าหน้าที6 และลูกจ้าง
๗๓

มาตรา ๑๙ แก้ไ ขเพิ6ม เติม โดยพระราชกฤษฎีก าจัด ตัง% สถาบัน วิจ ัย แสงซิน โครตรอน
(องค์การมหาชน) (ฉบับที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

๑๑๖
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(ง) การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตัง% การประเมินผลงาน การถอดถอน
วินัย และการลงโทษทางวินัย การออกจากตําแหน่ ง การร้องทุกข์และการอุทธรณ์ การ
ลงโทษของเจ้าหน้าทีแ6 ละลูกจ้าง รวมทัง% หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื6อนไขในการจ้างลูกจ้าง
(จ) การบริหารและการจัดการการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สนิ ของสถาบัน
รวมทัง% การบัญชีและการจําหน่ายทรัพย์สนิ จากบัญชีเป็ นสูญ
(ฉ) การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อ6นื แก่เจ้าหน้าทีแ6 ละลูกจ้าง
(ช) การแต่งตัง% และอํานาจหน้าทีข6 องคณะกรรมการตรวจสอบ
(ซ) การกํ า หนดขอบเขตเกี6ย วกับ การปฏิบ ัติห น้ า ที6ข องคณะกรรมการ
ตรวจสอบและผูต้ รวจสอบภายใน
(ฌ) การกํ า หนดเครื6อ งแบบผู้ อํ า นวยการ เจ้า หน้ า ที6 และลู ก จ้ า ง และ
เครื6องหมายของสถาบัน
(ญ) การสรรหา การแต่งตัง% และการถอดถอนผูอ้ าํ นวยการ การปฏิบตั งิ าน
ของผูอ้ าํ นวยการ การรักษาการแทนและการมอบให้ผอู้ 6นื ปฏิบตั งิ านแทน
(๔) ให้ค วามเห็น ชอบในการกํ า หนดค่ า ธรรมเนี ย ม ค่ า บํ า รุ ง ค่ า ตอบแทน
และค่าบริการการดําเนินกิจการของสถาบัน
(๕) เสนอรายงานประจําปี และความเห็นต่ อรัฐมนตรีเพื6อปฏิบตั ิการให้เป็ นไป
ตามพระราชกฤษฎีกานี%
(๖) กระทําการอื6นใดทีจ6 าํ เป็ นหรือต่อเนื6องเพื6อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของสถาบัน
(๗) ปฏิ บ ั ติ ห น้ า ที6 อ6ื น ตามที6 บ ั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ นพระราชกฤษฎี ก านี% ห รือ ตามที6
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ระเบียบเกี6ยวกับการจําหน่ ายทรัพย์สนิ จากบัญชีเป็ นสูญตาม (๓) (จ) ต้องเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ทค6ี ณะรัฐมนตรีกาํ หนด
มาตรา ๑๙/๑๗๔ ในการควบคุมดูแลการดําเนินงานของสถาบัน ให้คณะกรรมการ
พิจารณากําหนดแนวทางการปฏิบตั งิ านของสถาบันให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี าร
บริหารกิจการบ้านเมืองทีด6 ซี ง6ึ ต้องเป็ นไปเพื6อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ d
ต่อภารกิจ ความมีประสิทธิภาพ ความคุม้ ค่าในเชิงภารกิจ ความซื6อสัตย์สจุ ริต การลดขัน% ตอน
การปฏิบตั ิงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน
๗๔

มาตรา ๑๙/๑ เพิม6 โดยพระราชกฤษฎีก าจัดตัง% สถาบันวิจยั แสงซิน โครตรอน (องค์การ
มหาชน) (ฉบับที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
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มาตรา ๒๐ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึง6 หนึ6งของจํานวนกรรมการทัง% หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในการประชุม คณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่ มาประชุ มหรือ ไม่ อ าจ
ปฏิบตั หิ น้าทีไ6 ด้ ให้ทป6ี ระชุมเลือกกรรมการคนหนึ6งเป็ นประธานในทีป6 ระชุม
ในการปฏิบตั ิหน้าที6 ประธานกรรมการหรือกรรมการผูใ้ ดมีส่วนได้เสียโดยตรง
หรือโดยอ้อมในเรื6องที6คณะกรรมการพิจ ารณา ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการนัน%
แจ้งให้ทป6ี ระชุมทราบและให้ทป6ี ระชุมพิจารณาว่ากรรมการผูน้ ัน% สมควรจะอยู่ในทีป6 ระชุม
และมีมติในการประชุมเรื6องนัน% ได้หรือไม่ ทัง% นี% ตามระเบียบทีค6 ณะกรรมการกําหนด
การวินิจฉัยชีข% าดของทีป6 ระชุมให้ถอื เสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ6งให้มเี สียงหนึ6ง
ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในทีป6 ระชุมออกเสียงเพิม6 ขึน% อีกเสียงหนึ6ง
เป็ นเสียงชีข% าด
มาตรา ๒๑๗๕ คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตัง% ผูท้ รงคุณวุฒซิ ง6ึ มีความเชีย6 วชาญ
เป็ น ที6ป รึก ษาของคณะกรรมการ และมีอํา นาจแต่ งตัง% คณะกรรมการตรวจสอบตาม
มาตรา ๑๙ (๓) (ช) และคณะอนุ กรรมการ เพื6อพิจารณาหรือปฏิบตั กิ ารอย่างใดอย่างหนึ6ง
ตามทีค6 ณะกรรมการมอบหมายได้
ทีป6 รึกษาคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการ จะต้อง
ไม่เป็ นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที6กระทํากับสถาบัน หรือในกิจการที6เป็ นการแข่งขันกับ
กิจการของสถาบัน ทัง% นี% ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่เป็ นผูซ้ ง6ึ คณะกรรมการ
มอบหมายให้เป็ นประธานกรรมการ กรรมการ หรือผูแ้ ทนของสถาบันในการเข้าร่วมทุน
กับนิตบิ ุคคลอื6นตามมาตรา ๘ (๕)
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะอนุ กรรมการ ให้นํ าบทบัญ ญัติ
มาตรา ๒๐ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๒ ๗๖ ให้ ป ระธานกรรมการ กรรมการ ที6 ป รึก ษาคณะกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ ประธานอนุ กรรมการ และอนุ กรรมการ
ได้รบั เบีย% ประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื6นตามหลักเกณฑ์ทค6ี ณะรัฐมนตรีกาํ หนด

๗๕

มาตรา ๒๑ แก้ไขเพิ6ม เติม โดยพระราชกฤษฎีก าจัด ตัง% สถาบัน วิจยั แสงซิน โครตรอน
(องค์การมหาชน) (ฉบับที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
๗๖ มาตรา ๒๒ แก้ไ ขเพิ6ม เติม โดยพระราชกฤษฎีก าจัด ตัง% สถาบัน วิจ ย
ั แสงซิน โครตรอน
(องค์การมหาชน) (ฉบับที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
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มาตรา ๒๓ ๗๗ ให้ส ถาบัน มีผู้อํา นวยการคนหนึ6 ง เป็ น ผู้บ ริห ารกิจ การของ
สถาบันภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการ
คณะกรรมการเป็ นผูม้ อี าํ นาจสรรหา แต่งตัง% และถอดถอนผูอ้ าํ นวยการ
การสรรหาผู้อํ า นวยการให้ เป็ นไปตามระเบีย บของคณะกรรมการซึ6ง ต้ อ ง
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กลางทีค6 ณะรัฐมนตรีกาํ หนด
ในกรณีทไ6ี ม่มผี ูด้ าํ รงตําแหน่ งผูอ้ ํานวยการหรือผูอ้ าํ นวยการไม่อาจปฏิบตั หิ น้าทีไ6 ด้
ให้รองผู้อํานวยการที6มีอาวุโสตามลําดับรักษาการแทน ถ้าไม่มีรองผู้อํานวยการหรือมี
แต่ไม่อาจปฏิบตั หิ น้าทีไ6 ด้ ให้คณะกรรมการแต่งตัง% กรรมการหรือผูป้ ฏิบตั งิ านของสถาบัน
คนหนึ6งเป็ นผูร้ กั ษาการแทน
มาตรา ๒๓/๑๗๘ ในการแต่งตัง% ผูอ้ ํานวยการต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
เก้ า สิบ วัน นั บ แต่ ว ัน ที6 มี เ หตุ ต้ อ งแต่ ง ตั ง% ผู้ อํ า นวยการ และหากมี เ หตุ ผ ลจํ า เป็ นให้
คณะกรรมการขยายระยะเวลาได้อกี ไม่เกินหกสิบวัน หากดําเนินการไม่แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาดังกล่าว ให้คณะกรรมการรายงานผลให้คณะกรรมการพัฒ นาและส่งเสริม
องค์การมหาชนเพื6อรายงานคณะรัฐมนตรีเพื6อพิจารณา
มาตรา ๒๔ ๗๙ ผู้ อํ า นวยการต้ อ งเป็ นบุ ค คลซึ6 ง มี ค วามรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์ เหมาะสมกับ กิจ การของสถาบัน ตามที6กํ า หนดไว้ในวัต ถุ ป ระสงค์
และอํานาจหน้ าที6ของสถาบัน สามารถทํางานให้แก่สถาบันได้เต็มเวลา รวมทัง% ต้องมี
คุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชนด้วย
มาตรา ๒๕ ผูอ้ าํ นวยการมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสีป6 ี และอาจได้รบั แต่งตัง%
อีกได้แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน

๗๗

มาตรา ๒๓ แก้ไขเพิ6มเติม โดยพระราชกฤษฎีก าจัดตัง% สถาบัน วิจยั แสงซิน โครตรอน
(องค์การมหาชน) (ฉบับที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
๗๘ มาตรา ๒ ๓/๑ เพิ6 ม โดยพ ระราชกฤษฎี ก าจั ด ตั %ง สถาบั น วิ จ ั ย แสงซิ น โครตรอน
(องค์การมหาชน) (ฉบับที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
๗๙ มาตรา ๒๔ แก้ไ ขเพิ6ม เติม โดยพระราชกฤษฎีก าจัด ตัง% สถาบัน วิจ ย
ั แสงซิน โครตรอน
(องค์การมหาชน) (ฉบับที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
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มาตรา ๒๖ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ผูอ้ าํ นวยการพ้นจากตําแหน่ง
เมื6อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ออกตามกรณีทก6ี าํ หนดไว้ในข้อตกลงระหว่างคณะกรรมการกับผูอ้ าํ นวยการ
(๔) คณะกรรมการให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที6 มีความประพฤติเสื6อมเสีย
หรือหย่อนความสามารถ
(๕) เป็ นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๖) ขาดคุณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะต้องห้ามอย่างหนึ6งอย่างใดตามมาตรา ๒๔
มติของคณะกรรมการให้ผูอ้ าํ นวยการออกจากตําแหน่งตาม (๔) ต้องประกอบด้วย
คะแนนเสีย งไม่ น้ อ ยกว่ า สองในสามของจํา นวนกรรมการเท่ า ที6มีอ ยู่ โดยไม่ นั บ รวม
ผูอ้ าํ นวยการ
การขาดคุณสมบัตเิ พราะมีอายุเกินหกสิบห้าปี บริบูรณ์ ให้ถอื ว่าเป็ นการพ้นจาก
ตําแหน่งตามกําหนดเวลาในสัญญาจ้าง๘๐
มาตรา ๒๗ ๘๑ ภายใต้บ ังคับ มาตรา ๓๕ วรรคสอง ให้ผู้อํานวยการมีห น้ า ที6
บริห ารกิจ การของสถาบันให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุ ประสงค์ข องสถาบัน ระเบีย บ
ข้อบังคับ ข้อกําหนด นโยบาย มติ และประกาศของคณะกรรมการ และให้ผูอ้ ํานวยการ
เป็ นผูบ้ งั คับบัญชาเจ้าหน้าทีแ6 ละลูกจ้างทุกตําแหน่ง รวมทัง% ให้มหี น้าที6 ดังต่อไปนี%
(๑) เสนอเป้ าหมาย แผนงาน และโครงการต่ อ คณะกรรมการเพื6 อ ให้ ก าร
ดําเนินงานของสถาบันบรรลุวตั ถุประสงค์
(๒) เสนอรายงานประจําปี เกี6ยวกับผลการดําเนินงานด้านต่ าง ๆ ของสถาบัน
รวมทัง% รายงานการเงินและการบัญชี ตลอดจนเสนอแผนการเงินและงบประมาณของปี
ต่อไปต่อคณะกรรมการเพื6อพิจารณา
(๓) เสนอความเห็นเกีย6 วกับการปรับปรุงกิจการและการดําเนินงานของสถาบัน
ให้มปี ระสิทธิภาพและเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของสถาบันต่อคณะกรรมการ
ผูอ้ าํ นวยการต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในการบริหารกิจการของสถาบัน
๘๐

มาตรา ๒๖ วรรคสาม เพิ6มโดยพระราชกฤษฎีก าจัด ตัง% สถาบัน วิจยั แสงซิน โครตรอน
(องค์การมหาชน) (ฉบับที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
๘๑ มาตรา ๒๗ แก้ไ ขเพิ6ม เติม โดยพระราชกฤษฎีก าจัด ตัง% สถาบัน วิจ ย
ั แสงซิน โครตรอน
(องค์การมหาชน) (ฉบับที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
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มาตรา ๒๘ ผูอ้ าํ นวยการมีอาํ นาจ
(๑) บรรจุ แต่งตัง% เลื6อน ลด ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยเจ้าหน้าที6
และลูก จ้าง ตลอดจนให้เจ้าหน้ าที6แ ละลูก จ้า งออกจากตํ าแหน่ ง ทัง% นี% ตามข้อ บังคับ
ทีค6 ณะกรรมการกําหนด
(๒) วางระเบีย บเกี6ย วกับ การดํา เนิ น งานของสถาบัน โดยไม่ ข ดั หรือ แย้งกับ
ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกําหนด นโยบาย มติ หรือประกาศทีค6 ณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๒๙ ในกิจการทีเ6 กีย6 วกับบุคคลภายนอก ให้ผอู้ ํานวยการเป็ นผูแ้ ทนของ
สถาบัน เพื6อการนี% ผู้อาํ นวยการจะมอบอํานาจให้บุคคลใดปฏิบตั งิ านเฉพาะอย่างแทนก็ได้
แต่ตอ้ งเป็ นไปตามข้อบังคับทีค6 ณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๓๐ ให้ ค ณะกรรมการเป็ น ผู้กํ า หนดอัต ราเงิน เดือ นและประโยชน์
ตอบแทนอื6นของผูอ้ าํ นวยการ ตามหลักเกณฑ์ทค6ี ณะรัฐมนตรีกาํ หนด
หมวด ๔
ผูป้ ฏิบตั งิ านของสถาบัน
มาตรา ๓๑ ผูป้ ฏิบตั งิ านของสถาบันมีสามประเภท คือ
(๑) เจ้าหน้าที6หรือลูกจ้าง ได้แก่ ผู้ซง6ึ ปฏิบตั งิ านโดยได้รบั เงินเดือนหรือค่าจ้าง
จากงบประมาณของสถาบัน
(๒) ทีป6 รึกษาหรือผูเ้ ชีย6 วชาญ ได้แก่ ผูซ้ ง6ึ สถาบันจ้างให้ปฏิบตั หิ น้าทีเ6 ป็ นทีป6 รึกษา
หรือผูเ้ ชีย6 วชาญโดยมีสญ
ั ญาจ้าง
(๓) เจ้าหน้าทีข6 องรัฐซึง6 มาปฏิบตั งิ านของสถาบันเป็ นการชัวคราวตามมาตรา
6
๓๔
มาตรา ๓๒๘๒ เจ้าหน้าทีต6 อ้ งมีคุณวุฒหิ รือประสบการณ์เหมาะสมกับวัตถุประสงค์
และอํานาจหน้ าที6ของสถาบัน สามารถทํางานให้แก่สถาบันได้เต็มเวลา รวมทัง% ต้องมี
คุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชนด้วย
มาตรา ๓๓ เจ้าหน้าทีพ6 น้ จากตําแหน่งเมื6อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
๘๒

มาตรา ๓๒ แก้ไ ขเพิ6มเติม โดยพระราชกฤษฎีก าจัดตัง% สถาบัน วิจยั แสงซิน โครตรอน
(องค์การมหาชน) (ฉบับที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

๑๒๑
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(๓) ขาดคุณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะต้องห้ามอย่างหนึ6งอย่างใดตามมาตรา ๓๒
(๔) ถูก ให้ออก เพราะไม่ ผ่านการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ทีค6 ณะกรรมการกําหนดไว้ในข้อบังคับ
(๕) ถู ก ไล่ อ อกหรือ ปลดออก เพราะผิ ด วิ นั ย ตามหลัก เกณฑ์ แ ละวิธี ก าร
ทีค6 ณะกรรมการกําหนดไว้ในข้อบังคับ
การขาดคุณ สมบัติเพราะมีอายุเกินหกสิบปี บริบูรณ์ ให้ถือว่ าเป็ นการพ้นจาก
ตําแหน่งตามกําหนดเวลาในสัญญาจ้าง๘๓
มาตรา ๓๔๘๔ เพื6อประโยชน์ในการบริหารงานของสถาบัน รัฐมนตรีอาจขอให้
ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้ าที6 หรือผู้ปฏิบตั ิงานอื6นในกระทรวง ทบวง กรม ราชการ
ส่วนภูมภิ าค ราชการส่วนท้องถิน6 รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนอื6น หรือหน่วยงานอื6นของรัฐ
มาปฏิบตั ิงานเป็ นเจ้าหน้ าที6หรือลูกจ้างในสถาบันเป็ นการชัวคราวได้
6
ทัง% นี% เมื6อได้รบั
อนุมตั จิ ากผูบ้ งั คับบัญชาหรือนายจ้างของผูน้ นั % และมีขอ้ ตกลงทีท6 าํ ไว้ในการอนุมตั ิ
ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที6 หรือผูป้ ฏิบตั งิ านอื6นตามวรรคหนึ6งได้รบั อนุ มตั ิ
ให้ม าปฏิบ ัติงานเป็ น เจ้าหน้ า ที6ห รือ ลูก จ้างในสถาบัน ให้ถือ ว่าเป็ น การได้รบั อนุ ญ าต
ให้ออกจากราชการหรือออกจากงานไปปฏิบตั ิงานใด ๆ และให้นับระยะเวลาระหว่างที6
มาปฏิบตั ิงานในสถาบัน สําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญหรือประโยชน์ ตอบแทน
อย่ า งอื6น ทํ า นองเดีย วกัน เสมือ นอยู่ ป ฏิบ ัติราชการหรือ ปฏิบ ัติงานเต็ม เวลาดังกล่ า ว
แล้วแต่กรณี
เมื6อสิน% สุดระยะเวลาทีไ6 ด้รบั อนุมตั ใิ ห้มาปฏิบตั งิ านในสถาบัน ให้เจ้าหน้าทีข6 องรัฐ
ตามวรรคหนึ6 ง มีส ิท ธิได้รบั การบรรจุและแต่ งตัง% ให้ดํารงตํ าแหน่ งและรับ เงินเดือนใน
ส่วนราชการหรือหน่ วยงานเดิม ในระดับ ตํ าแหน่ งที6ไม่ ต6ํ ากว่ าระดับ ตํ าแหน่ งเดิม ตาม
ข้อตกลงทีท6 าํ ไว้ในการอนุมตั ิ

๘๓ มาตรา

๓๓ วรรคสอง เพิ6มโดยพระราชกฤษฎีก าจัดตัง% สถาบัน วิจยั แสงซิน โครตรอน
(องค์การมหาชน) (ฉบับที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
๘๔ วิธก
ี ารได้มาซึ6งผู้อํานวยการตามมาตรา ๒๓ นัน% มาจากการสรรหาของคณะกรรมการ
บริหารสถาบันวิจยั แสงซินโครตรอน ซึ6งแตกต่ างจากกรณี ตามมาตรา ๓๔ ที6รฐั มนตรีอาจขอให้ขา้ ราชการ
พนักงาน เจ้าหน้าที6 หรือผูป้ ฏิบตั งิ านอื6นจากหน่ วยงานอื6นของรัฐมาปฎิบตั งิ านเป็ นเจ้าหน้าทีห6 รือลูกจ้าง
ของสถาบันฯ ได้ ซึ6งมิใช่ลกั ษณะของการสรรหา จึงไม่อาจนํ าหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๓๔ มาใช้บงั คับ
กับผูด้ าํ รงตําแหน่ งผูอ้ ํานวยการได้ (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา : เรือ6 งเสร็จที6 ๑๘๒/๒๕๕๒)
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หมวด ๕
การบัญชี การตรวจสอบ และการประเมินผลงานของสถาบัน
มาตรา ๓๕๘๕ การบัญชีของสถาบัน ให้จดั ทําตามหลักเกณฑ์ท6คี ณะกรรมการ
กําหนด ซึ6งต้องเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญ ชี และต้องจัดให้มีการตรวจสอบภายใน
เกีย6 วกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถาบัน ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบ
ให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยปี ละครัง%
ในการตรวจสอบภายใน ให้มผี ูป้ ฏิบตั งิ านของสถาบันทําหน้าทีเ6 ป็ นผูต้ รวจสอบ
ภายในโดยเฉพาะและให้รบั ผิดชอบขึน% ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
ตามระเบียบทีค6 ณะกรรมการกําหนด
ในการแต่ งตัง% โยกย้าย เลื6อ นเงิน เดือน เลื6อ นตํ าแหน่ ง และลงโทษทางวินัย
ของผู้ตรวจสอบภายใน ให้ผู้อํานวยการและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาร่วมกัน
แล้วเสนอให้คณะกรรมการให้ความเห็นชอบก่อนจึงดําเนินการได้
มาตรา ๓๖ ให้สถาบันจัดทํางบดุล งบการเงิน และบัญชีทําการส่งผู้สอบบัญชี
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วนั สิน% ปี บญ
ั ชีทุกปี
ในทุ ก รอบปี ให้สํา นั ก งานการตรวจเงิน แผ่ น ดิน หรือ บุ ค คลภายนอกตามที6
คณะกรรมการแต่งตัง% ด้วยความเห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็ นผูส้ อบบัญชี
และประเมิ น ผลการใช้ จ่ ายเงิน และทรัพ ย์ สิน ของสถาบั น โดยให้ แ สดงความคิ ด เห็ น
เป็ น ข้อ วิเคราะห์ว่ าการใช้จ่ายดังกล่ าวเป็ น ไปตามวัต ถุ ป ระสงค์ ประหยัด และได้ผ ล
ตามเป้ าหมายเพียงใด แล้วทําบันทึกรายงานผลการสอบบัญชีเสนอต่อคณะกรรมการ
เพื6อการนี% ให้ผสู้ อบบัญชีมอี าํ นาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชี และเอกสารหลักฐาน
ต่ าง ๆ ของสถาบัน สอบถามผู้อํานวยการ ผู้ต รวจสอบภายใน เจ้าหน้ าที6แ ละลูกจ้าง
หรือบุคคลอื6น และเรียกให้ส่งสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่ าง ๆ ของสถาบัน
เป็ นการเพิม6 เติมได้ตามความจําเป็ น
มาตรา ๓๗ ให้สถาบันทํารายงานประจําปี เสนอรัฐมนตรี รายงานนี%ให้กล่าวถึง
ผลงานของสถาบัน ในปี ท6ีล่วงมาแล้ว บัญ ชีทําการ พร้อ มทัง% รายงานของผู้ส อบบัญ ชี
รวมทัง% คําชี%แจงเกี6ยวกับนโยบายของคณะกรรมการ โครงการ และแผนงานที6จะจัดทํา
ในภายหน้า
๘๕

มาตรา ๓๕ แก้ไ ขเพิ6ม เติม โดยพระราชกฤษฎีก าจัด ตัง% สถาบัน วิจยั แสงซิน โครตรอน
(องค์การมหาชน) (ฉบับที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
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มาตรา ๓๘๘๖ (ยกเลิก)
หมวด ๖
การกํากับดูแล
มาตรา ๓๙ ๘๗ ให้รฐั มนตรีมีอํานาจหน้ าที6กํากับ ดูแ ลการดําเนิ น กิจ การของ
สถาบันให้เป็ นไปตามกฎหมายและให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดตัง% สถาบัน
นโยบายของรัฐ บาล และมติข องคณะรัฐ มนตรี ยุ ท ธศาสตร์แ ละแผนปฏิบ ัติร าชการ
ทีเ6 กีย6 วข้องกับสถาบัน เพื6อการนี% ให้รฐั มนตรีมอี ํานาจสังให้
6 สถาบันชีแ% จง แสดงความคิดเห็น
ทํารายงาน หรือยับยัง% การกระทําของสถาบันทีข6 ดั ต่อกฎหมาย วัตถุประสงค์ของการจัดตัง%
สถาบัน นโยบายของรัฐบาล มติของคณะรัฐมนตรี ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตั ิราชการ
ที6 เ กี6 ย วข้ อ งกั บ สถาบั น ตลอดจนสัง6 สอบสวนข้ อ เท็ จ จริง เกี6 ย วกับ การดํ า เนิ น การ
ของสถาบันได้
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๔๐ เมื6อพระราชกฤษฎีกานี%มผี ลใช้บงั คับ ให้รฐั มนตรีเสนอคณะรัฐมนตรี
ดําเนินการตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื6ออนุ มตั ิ
ให้มีก ารโอนบรรดากิจ การ ทรัพ ย์สิน สิท ธิ หนี% และเงิน งบประมาณของสํา นั ก งาน
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เฉพาะในส่วนที6เกีย6 วกับศูนย์ปฏิบตั ิการวิจยั
เครื6องกําเนิดแสงซินโครตรอนแห่ งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที6มีอยู่
ในวันทีพ6 ระราชกฤษฎีกานี%ใช้บงั คับไปเป็ นของสถาบันตามพระราชกฤษฎีกานี%
มาตรา ๔๑ ในวาระเริ6ม แรก ให้ค ณะกรรมการบริห ารศูน ย์ป ฏิบ ัติก ารวิจ ัย
เครื6องกําเนิดแสงซินโครตรอนแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ6งดํารง
ตํ า แหน่ ง อยู่ ในวัน ที6 พ ระราชกฤษฎี ก านี% ใช้ บ ั งคับ ปฏิ บ ั ติ ห น้ าที6 ค ณะกรรมการตาม
พระราชกฤษฎีกานี%ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตัง% คณะกรรมการตามพระราชกฤษฎีกานี%
ซึง6 ต้องไม่เกินหนึ6งร้อยยีส6 บิ วันนับแต่วนั ที6พระราชกฤษฎีกานี%ใช้บงั คับ และปฏิบตั หิ น้าที6
๘๖

มาตรา ๓๘ ยกเลิ ก โดยพระราชกฤษฎี ก าจั ด ตั %ง สถาบั น วิ จ ัย แสงซิ น โครตรอน
(องค์การมหาชน) (ฉบับที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
๘๗ มาตรา ๓๙ แก้ไ ขเพิ6ม เติม โดยพระราชกฤษฎีก าจัด ตัง% สถาบัน วิจ ย
ั แสงซิน โครตรอน
(องค์การมหาชน) (ฉบับที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
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ต่ า ง ๆ เท่ า ที6จํา เป็ น เกี6ย วกับ การดํ า เนิ น งานของสถาบัน จนกว่ า จะมีค ณะกรรมการ
ตามพระราชกฤษฎีกานี%
มาตรา ๔๒ ให้ผู้ปฏิบตั ิหน้ าที6ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบตั ิก ารวิจยั เครื6องกําเนิด
แสงซินโครตรอนแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ6งดํารงตําแหน่ งอยู่
ในวันที6พระราชกฤษฎีกานี%ใช้บงั คับปฏิบตั ิหน้ าที6ผู้อํานวยการตามพระราชกฤษฎีกานี%
ไปพลางก่อนจนกว่าจะได้มกี ารแต่งตัง% ผูอ้ าํ นวยการตามพระราชกฤษฎีกานี% ซึง6 ต้องไม่เกิน
หนึ6งร้อยแปดสิบวันนับแต่วนั ทีพ6 ระราชกฤษฎีกานี%ใช้บงั คับ
มาตรา ๔๓ การเปลี6 ย นพนั ก งานหรือ ลู ก จ้ า งของศู น ย์ ป ฏิ บ ั ติ ก ารวิ จ ั ย
เครื6อ งกํ า เนิ ด แสงซิ น โครตรอนแห่ ง ชาติ กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
ไปเป็ นเจ้าหน้ าที6หรือลูกจ้างของสถาบันวิจยั แสงซินโครตรอนตามพระราชกฤษฎีกานี%
ให้ดาํ เนินการให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีพ6 ระราชกฤษฎีกานี%ใช้บงั คับ
พนักงานหรือลูกจ้างของศูนย์ปฏิบตั กิ ารวิจยั เครื6องกําเนิดแสงซินโครตรอนแห่งชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึง6 ประสงค์จะเปลีย6 นไปเป็ นเจ้าหน้าทีห6 รือลูกจ้าง
ของสถาบันตามพระราชกฤษฎีกานี% ต้องผ่านการคัดเลือกและประเมินผลตามหลักเกณฑ์
และวิธกี ารทีค6 ณะกรรมการตามมาตรา ๔๑ กําหนด
การบรรจุหรือแต่งตัง% พนักงานหรือลูกจ้างตามวรรคหนึ6งให้ดํารงตําแหน่ งใด ๆ
ในสถาบัน ตามพระราชกฤษฎีก านี% ให้เป็ น ไปตามอัต รากํ า ลัง คุ ณ สมบัติ และอัต รา
เงินเดือนตามทีค6 ณะกรรมการตามมาตรา ๔๑ กําหนด ซึง6 จะต้องพิจารณาให้สอดคล้อง
กับโครงสร้างและอัตรากําลังของสถาบันตามพระราชกฤษฎีกานี%จะมีขน%ึ ด้วย และจะต้อง
ได้ร ับ เงิน เดือน ค่ าจ้าง ค่ าตอบแทน หรือสวัส ดิก ารและประโยชน์ ต อบแทนอย่ า งอื6น
ซึง6 รวมกันแล้วต้องไม่น้อยกว่าทีพ6 นักงานหรือลูกจ้างผูน้ นั % ได้รบั อยู่เดิม
การเปลี6ย นไปเป็ น เจ้าหน้ าที6หรือลูกจ้างของสถาบันตามพระราชกฤษฎีกานี%
ไม่ถอื เป็ นการออกจากงานเพราะสังกัดเดิมเลิกจ้าง
การบรรจุและแต่งตัง% ผูท้ 6ผี ่านการคัดเลือกและประเมินผลตามวรรคหนึ6งให้มผี ล
ในวันทีค6 ณะรัฐมนตรีมมี ติอนุมตั ใิ ห้มกี ารดําเนินการตามมาตรา ๔๐
มาตรา ๔๔ ในระหว่างทีย6 งั ไม่มรี ะเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกําหนดของ
สถาบันตามพระราชกฤษฎีกานี% ให้นําระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกําหนดของ
ศูนย์ปฏิบตั ิการวิจยั เครื6องกําเนิดแสงซินโครตรอนแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ในส่วนที6เกี6ยวกับการปฏิบ ัติงานตามขอบวัตถุ ป ระสงค์ห รือ อํานาจหน้ าที6
๑๒๕
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ที6จะเป็ นของสถาบันตามพระราชกฤษฎีกานี%ท6ใี ช้อยู่ในวันก่อนวันที6พระราชกฤษฎีกานี%
ใช้บงั คับ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
ผูร้ บั สนองพระบรมราชโองการ
สมัคร สุนทรเวช
นายกรัฐมนตรี

๑๒๖

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้พ ระราชกฤษฎีก าฉบับ นี% คือ โดยที6ก ารผลิต
แสงซินโครตรอนและแสงซินโครตรอนเป็ นประโยชน์ยงิ6 ต่องานวิจยั ทางด้านวิทยาศาสตร์
สามารถนํามาใช้เป็ นเครื6องมือสําคัญเพื6อรองรับการวิจยั ทีม6 ผี ลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
อย่างกว้างขวาง และได้มกี ารจัดตัง% ศูนย์ปฏิบตั ิการวิจยั เครื6องกําเนิดแสงซินโครตรอน
แห่ ง ชาติ เมื6อ พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยมีว ัต ถุ ป ระสงค์ ห ลัก เพื6 อ ยกระดับ วิท ยาศาสตร์แ ละ
เทคโนโลยี ข องประเทศไทยในส่ ว นนี% ใ ห้ ท ั ด เที ย มอารยประเทศ ดั ง นั %น เพื6 อ ให้
การดําเนินการตามวัตถุประสงค์ดงั กล่าวเป็ นไปอย่างอิสระ คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ
สมควรจัดตัง% สถาบันวิจยั แสงซินโครตรอนขึน% เป็ นองค์การมหาชนตามกฎหมายว่าด้วย
องค์การมหาชน จึงจําเป็ นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี%
พระราชกฤษฎีก าจัดตัง% สถาบัน วิจ ัย แสงซิน โครตรอน (องค์ก ารมหาชน) (ฉบับ ที6 ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๐๘๘
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีก านี% ให้ ใช้บ ัง คับ ตัง% แต่ ว ัน ถัด จากวัน ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
มาตรา ๑๗ ให้ประธานกรรมการและกรรมการบริหารสถาบันตามมาตรา ๑๓ (๓)
แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตัง% สถาบันวิจยั แสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๑
ซึ6งพ้น จากตําแหน่ งตามวาระและยังคงอยู่ในตํ าแหน่ งตามมาตรา ๑๖ วรรคสอง แห่ ง
พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวอยู่ในวันก่อนวันที6พระราชกฤษฎีกานี%ใช้บงั คับ เป็ นประธาน
กรรมการและกรรมการสถาบันตามพระราชกฤษฎีกาจัดตัง% สถาบันวิจยั แสงซินโครตรอน
(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึง6 แก้ไขเพิม6 เติมโดยพระราชกฤษฎีกานี%อยู่ต่อไปจนกว่า
จะมีการแต่ งตัง% ประธานกรรมการและกรรมการสถาบันขึ%นใหม่ต ามพระราชกฤษฎีกา
จัดตัง% สถาบันวิจยั แสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึง6 แก้ไขเพิม6 เติมโดย
พระราชกฤษฎีกานี%
ในกรณี ท6ีประธานกรรมการและกรรมการบริหารสถาบันตามมาตรา ๑๓ (๓)
แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตัง% สถาบันวิจยั แสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๑
ครบวาระการดํารงตําแหน่ งและได้มกี ารแต่งตัง% ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร
สถาบันตามมาตรา ๑๓ (๓) โดยสอดคล้องกับมาตรา ๑๓ วรรคสาม แห่งพระราชกฤษฎีกา
จัดตัง% สถาบันวิจยั แสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึง6 แก้ไขเพิม6 เติมโดย
พระราชกฤษฎีกานี%แล้วก่อนวันทีพ6 ระราชกฤษฎีกานี%มผี ลใช้บงั คับ ให้ประธานกรรมการ
๘๘ ราชกิจจานุ เบกษา

เล่ม ๑๓๔/ตอนที6 ๑๐๘ ก/หน้า ๗/๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐
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และกรรมการบริห ารสถาบัน ตามมาตรา ๑๓ (๓) ซึ6งแต่ งตัง% ขึ%น ใหม่ นั น% เป็ น ประธาน
กรรมการและกรรมการสถาบันตามพระราชกฤษฎีกาจัดตัง% สถาบันวิจยั แสงซินโครตรอน
(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึง6 แก้ไขเพิม6 เติมโดยพระราชกฤษฎีกานี% อยู่ต่อไปจนกว่า
จะครบวาระการดํารงตําแหน่ง
มาตรา ๑๘ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกําหนด ประกาศ หรือคําสังใดที
6 6อา้ ง
ถึง คณะกรรมการบริห ารสถาบัน วิจ ัย แสงซิน โครตรอนตามพระราชกฤษฎีก าจัด ตัง%
สถาบันวิจยั แสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้ถอื ว่าระเบียบ ข้อบังคับ
ข้อกําหนด ประกาศ หรือคําสังนั
6 น% อ้างถึงคณะกรรมการสถาบันวิจ ยั แสงซินโครตรอน
ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตัง% สถาบันวิจยั แสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๑
ซึง6 แก้ไขเพิม6 เติมโดยพระราชกฤษฎีกานี% แล้วแต่กรณี
มาตรา ๑๙ ให้รฐั มนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรกั ษาการ
ตามพระราชกฤษฎีกานี%
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี% คือ โดยทีเ6 ป็ นการสมควร
แก้ไขเพิ6มเติม บทบัญญัติต่าง ๆ ในพระราชกฤษฎีกาจัดตัง% สถาบันวิจยั แสงซินโครตรอน
(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัตอิ งค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒
ซึ6งแก้ไขเพิ6มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื6อให้
การบริหารงานและการปฏิบตั ภิ ารกิจของสถาบันวิจยั แสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิง6 ขึน% จึงจําเป็ นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี%
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พระราชกฤษฎีกา
จัดตัง% สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ%าและการเกษตร (องค์การมหาชน)
พ.ศ. ๒๕๕๑
ภูมพิ ลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที6 ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
เป็ นปี ท6ี ๖๓ ในรัชกาลปั จจุบนั
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพ ลอดุ ล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที6เป็ น การสมควรจัด ตัง% สถาบัน สารสนเทศทรัพ ยากรนํ% าและการเกษตร
ขึน% เป็ นองค์การมหาชนตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
และมาตรา ๕ แห่ งพระราชบัญ ญัติอ งค์ก ารมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงทรงพระกรุ ณ า
โปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึน% ไว้ ดังต่อไปนี%
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎี ก านี% เรีย กว่ า “พระราชกฤษฎี ก าจัด ตั ง% สถาบัน
สารสนเทศทรัพยากรนํ%าและการเกษตร (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๑”
มาตรา ๒ ๘๙ พระราชกฤษฎี ก านี% ใ ห้ ใช้ บ ัง คับ ตัง% แต่ ว ัน ถัด จากวัน ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชกฤษฎีกานี%
“สารสนเทศทรัพยากรนํ%าและการเกษตร” หมายความว่า การนําข้อมูลเกีย6 วกับ
ทรัพ ยากรนํ% า หรือ การเกษตรมาผ่ า นกระบวนการการจัด การสารสนเทศ จนได้เป็ น
ข่าวสารด้านทรัพยากรนํ% าหรือการเกษตร ซึ6งอาจอยู่ในรูป ข้อความ ตาราง กราฟ หรือ
ภูมิสารสนเทศที6พร้อมนํ ามาใช้ปฏิบตั ิงานประกอบการตัดสินใจ ประกอบการวางแผน
จัดการ และนํามาสรุปเป็ นความรูไ้ ด้
“การจัดการสารสนเทศ” หมายความว่า การจัดข้อมูลให้เป็ นกลุ่มเชื6อมโยงกัน
เพื6อการวิเคราะห์และประมวลผลจนได้เป็ นข่าวสารพร้อมใช้งาน ซึง6 จําเป็ นต้องมีการวิจยั
๘๙

ราชกิจจานุ เบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนที6 ๑๓๘ ก/หน้า ๒๕/๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๑

๑๒๙

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

และพัฒนาเทคโนโลยี กระบวนการ ประมวลผล วิเคราะห์ขอ้ มูล และแสดงผล เพื6อให้เกิด
เป็ นระบบใช้จดั การสารสนเทศ
“สถาบัน ” หมายความว่ า สถาบัน สารสนเทศทรัพ ยากรนํ% า และการเกษตร
(องค์การมหาชน)
“คณะกรรมการ” หมายความว่ า คณะกรรมการบริห ารสถาบัน สารสนเทศ
ทรัพยากรนํ%าและการเกษตร
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการบริหารสถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ% า
และการเกษตร
“ผูอ้ าํ นวยการ” หมายความว่า ผูอ้ าํ นวยการสถาบัน
“เจ้าหน้าที”6 หมายความว่า เจ้าหน้าทีส6 ถาบัน
“ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างสถาบัน
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผรู้ กั ษาการตามพระราชกฤษฎีกานี%
มาตรา ๔ ให้รฐั มนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรกั ษาการ
ตามพระราชกฤษฎีกานี%
หมวด ๑
การจัดตัง% วัตถุประสงค์ และอํานาจหน้าที6
มาตรา ๕ ให้จดั ตัง% องค์การมหาชนขึน% เรียกว่า “สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ%า
และการเกษตร (องค์การมหาชน)” เรียกโดยย่อว่า “สสนก.” และให้ใช้ช6อื เป็ นภาษาอังกฤษว่า
“Hydro and Agro Informatics Institute” เรียกโดยย่อว่า “HAII”
มาตรา ๖ ให้สถาบัน มีท6ีตัง% ของสํานัก งานแห่ งใหญ่ อ ยู่ใ นกรุงเทพมหานคร
หรือจังหวัดใกล้เคียง
มาตรา ๗ ให้สถาบันมีวตั ถุประสงค์ ดังต่อไปนี%
(๑) วิจยั และพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมทัง% รวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูลในด้านการจัดการสารสนเทศทรัพยากรนํ%าและการเกษตร
(๒) นํ าเสนอผลการวิจยั และพัฒนาเพื6อให้องค์การต่ าง ๆ นํ าไปใช้ประโยชน์
ในการเพิม6 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรนํ%าและการเกษตร
(๓) ส่งเสริมความร่วมมือทัง% ในประเทศและต่างประเทศในการวิจยั และพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในด้านการจัดการสารสนเทศทรัพยากรนํ%าและการเกษตร
๑๓๐
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(๔) บริก ารถ่ า ยทอดเทคโนโลยีท6ีเ ป็ นผลการวิจ ัย และพัฒ นาของสถาบัน
ให้ประชาชนและชุมชนนําไปใช้ประโยชน์ได้โดยสะดวกและเกิดประสิทธิผล
มาตรา ๘ เพื6อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามมาตรา ๗ ให้สถาบันมีอาํ นาจและหน้าที6
ดังต่อไปนี%
(๑) ถือกรรมสิทธิ d มีสทิ ธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ
(๒) ก่ อ ตั ง% สิ ท ธิ ห รือ ทํ า นิ ติ ก รรมทุ ก ประเภทผู ก พั น ทรัพ ย์ สิ น ตลอดจน
ทํานิตกิ รรมอื6นใด เพื6อประโยชน์ในการดําเนินกิจการของสถาบัน
(๓) จัดให้มหี รือให้ทุนเพื6อสนับสนุนการดําเนินงานของสถาบัน
(๔) เข้าร่วมทุนกับนิตบิ ุคคลอื6นในกิจการทีเ6 กีย6 วกับวัตถุประสงค์ของสถาบัน
(๕) กูย้ มื เงินเพื6อประโยชน์ในการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน
(๖) ทํา ความตกลงและร่ว มมือ กับ องค์ก ารหรือ หน่ ว ยงานอื6น ทัง% ภาครัฐและ
ภาคเอกชนทัง% ในประเทศและต่างประเทศในกิจการทีเ6 กีย6 วกับวัตถุประสงค์ของสถาบัน
(๗) เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง ค่าตอบแทน หรือค่าบริการในการดําเนิน
กิจการ ทัง% นี% ตามหลักเกณฑ์และอัตราทีค6 ณะกรรมการกําหนด
(๘) เป็ นตัวแทน หรือมอบหมาย หรือว่าจ้างให้บุคคลหรือนิตบิ ุคคลอื6นประกอบ
กิจการต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน
(๙) ดําเนินการอื6นใดทีจ6 าํ เป็ นหรือต่อเนื6องเพื6อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของสถาบัน
การเข้าร่วมทุนตาม (๔) และการกู้ยมื เงินตาม (๕) ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ทีค6 ณะรัฐมนตรีกาํ หนด
หมวด ๒
ทุน รายได้ และทรัพย์สนิ
มาตรา ๙ ทุนและทรัพย์สนิ ในการดําเนินกิจการของสถาบัน ประกอบด้วย
(๑) เงินหรือทรัพย์สนิ ทีไ6 ด้รบั โอนมาตามมาตรา ๓๙
(๒) เงินทีร6 ฐั บาลจ่ายให้เป็ นทุนประเดิม
(๓) เงินอุดหนุนทัวไปที
6 ร6 ฐั บาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสม
(๔) เงินอุดหนุ นจากภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ6น หรือองค์กรอื6น
รวมทัง% จากต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ และเงินหรือทรัพย์สนิ ทีม6 ผี อู้ ุทศิ ให้
(๕) ค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง ค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือรายได้จากการดําเนินการ
(๖) ดอกผลของเงินหรือรายได้จากทรัพย์สนิ ของสถาบัน
๑๓๑
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การรับเงินหรือทรัพย์สนิ ตาม (๔) จะต้องไม่กระทําให้สถาบันขาดความเป็ นอิสระ
หรือความเป็ นกลาง
มาตรา ๑๐ บรรดารายได้ของสถาบันไม่เป็ นรายได้ทต6ี ้องนําส่งกระทรวงการคลัง
ตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง และกฎหมายว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณ
ในกรณีทม6ี เี หตุจาํ เป็ นหรือสมควร สถาบันโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
อาจนํ ารายได้ของสถาบันตามจํานวนที6เห็นสมควรส่งกระทรวงการคลังเพื6อเป็ นรายได้
ของแผ่นดิน
มาตรา ๑๑ ให้อสังหาริม ทรัพ ย์ซ6ึงสถาบัน ได้ม าจากการให้ ห รือซื%อ ด้วยเงิน
รายได้ของสถาบันเป็ นกรรมสิทธิของสถาบั
น
d
ให้สถาบัน มีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้ จําหน่ ายและจัด หา
ประโยชน์จากทรัพย์สนิ ของสถาบัน
มาตรา ๑๒ การใช้จ่ายเงิน ของสถาบัน ให้ใช้จ่ายไปเพื6อกิจการของสถาบัน
โดยเฉพาะ
การเก็บรักษาและเบิกจ่ายเงินของสถาบัน ให้เป็ นไปตามข้อบังคับทีค6 ณะกรรมการ
กําหนด
หมวด ๓
การบริหารและการดําเนินกิจการ
มาตรา ๑๓ ให้ มีค ณะกรรมการคณะหนึ6 ง เรีย กว่ า “คณะกรรมการบริห าร
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ%าและการเกษตร” ประกอบด้วย
(๑) ประธานกรรมการ ซึง6 คณะรัฐมนตรีแต่งตัง% จากผู้มคี วามรู้ ความเชีย6 วชาญ
และประสบการณ์สงู ทางด้านการบริหาร หรือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื6อการจัดการ
สารสนเทศทรัพยากรนํ%าและการเกษตร
(๒) กรรมการโดยตําแหน่ ง จํานวนสามคน ได้แก่ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื6อประสานงานโครงการอันเนื6องมาจาก
พระราชดําริ และอธิบดีกรมชลประทาน
(๓) กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ จํานวนหกคน ซึง6 คณะรัฐมนตรีแต่งตัง% จากผูซ้ ง6ึ มีความรู้
ความเชีย6 วชาญ และประสบการณ์เป็ นทีป6 ระจักษ์ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ
ด้านการจัดการ หรือสาขาอื6นทีเ6 กีย6 วข้องและเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของสถาบัน
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โดยในจํานวนนี%ตอ้ งเป็ นผูท้ รงคุณวุฒซิ ง6ึ มิใช่ขา้ ราชการหรือผูป้ ฏิบตั งิ านในหน่วยงานของรัฐ
ร่วมอยู่ดว้ ย
ให้ผูอ้ ํานวยการเป็ นกรรมการและเลขานุ การโดยตําแหน่ ง และให้ผู้อํานวยการ
แต่งตัง% ผูช้ ่วยเลขานุการได้ตามความจําเป็ น
มาตรา ๑๔ ประธานกรรมการและกรรมการผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิต้อ งมีคุ ณ สมบัติ
และไม่มลี กั ษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี%
(๑) มีสญ
ั ชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต6ํากว่าสีส6 บิ ปี บริบรู ณ์และไม่เกินเจ็ดสิบปี บริบรู ณ์
(๓) ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๔) ไม่เคยได้รบั โทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที6สุดให้จําคุก เว้นแต่ เป็ นโทษ
สําหรับความผิดทีไ6 ด้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) ไม่ เป็ น เจ้าหน้ าที6ห รือ ลูก จ้า งของสถาบัน หรือ ที6ป รึก ษาหรือ ผู้เชี6ย วชาญ
ซึง6 มีสญ
ั ญาจ้างกับสถาบัน
(๖) ไม่เป็ นผูด้ าํ รงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิน6 หรือผูบ้ ริหารท้องถิน6
ผู้ดํารงตําแหน่ งซึ6งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที6ปรึกษาพรรคการเมือง หรือ
เจ้าหน้าทีพ6 รรคการเมือง
(๗) ไม่เป็ นผูม้ สี ว่ นได้เสียในกิจการทีก6 ระทํากับสถาบัน หรือในกิจการทีเ6 ป็ นการแข่งขัน
กับกิจการของสถาบัน หรือขัดหรือแย้งกับวัตถุ ประสงค์ของสถาบัน ไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อม เว้นแต่ เป็ นผู้ซ6ึงคณะกรรมการมอบหมายให้เป็ น ประธานกรรมการหรือ
กรรมการหรือผูแ้ ทนของสถาบันในการเข้าร่วมทุนกับนิตบิ ุคคลอื6นตามมาตรา ๘ (๔)
ความใน (๑) มิให้ใช้บงั คับแก่กรรมการชาวต่างประเทศซึ6งสถาบันจําเป็ นต้อง
แต่งตัง% ตามข้อผูกพัน หรือมีคุณสมบัตดิ เี ด่นอันเหมาะสมกับกิจการของสถาบัน
มาตรา ๑๕ ประธานกรรมการและกรรมการผูท้ รงคุณวุฒมิ วี าระการดํารงตําแหน่ ง
คราวละสีป6 ี
ในกรณีทป6ี ระธานกรรมการหรือกรรมการผูท้ รงคุณวุฒพิ น้ จากตําแหน่งก่อนวาระ
หรือในกรณีทค6ี ณะรัฐมนตรีแต่งตัง% กรรมการเพิม6 ขึน% ในระหว่างทีก6 รรมการซึง6 แต่งตัง% ไว้แล้ว
ยังมีวาระอยู่ในตําแหน่ง ให้ผไู้ ด้รบั แต่งตัง% แทนตําแหน่ งทีว6 ่างหรือเป็ นกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
เพิม6 ขึน% อยู่ในตําแหน่ งเท่ากับวาระทีเ6 หลืออยู่ของกรรมการซึง6 ได้แต่งตัง% ไว้แล้ว เว้นแต่วาระ
ทีเ6 หลืออยู่ไม่ถงึ เก้าสิบวัน จะไม่แต่งตัง% กรรมการผูท้ รงคุณวุฒแิ ทนก็ได้
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เมื6อ ครบกํ า หนดตามวาระในวรรคหนึ6 ง หากยัง มิไ ด้มีก ารแต่ ง ตัง% ประธาน
กรรมการหรือ กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ข%ึน ใหม่ ให้ ป ระธานกรรมการหรือ กรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒซิ ง6ึ พ้นจากตําแหน่ งตามวาระนัน% อยู่ในตําแหน่ งเพื6อดําเนินงานต่อไปจนกว่า
ประธานกรรมการหรือกรรมการผูท้ รงคุณวุฒซิ ง6ึ ได้รบั แต่งตัง% ใหม่เข้ารับหน้าที6
มาตรา ๑๖ ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ6งึ พ้นจากตําแหน่ ง
ตามวาระอาจได้รบั แต่งตัง% อีกได้ แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
ในกรณีทป6ี ระธานกรรมการหรือกรรมการผูท้ รงคุณวุฒพิ น้ จากตําแหน่งก่อนวาระ
ให้ ค ณะกรรมการประกอบด้ว ยกรรมการทัง% หมดเท่ า ที6มีอ ยู่ จ นกว่ า จะมีก ารแต่ ง ตัง%
ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณ วุฒิตามมาตรา ๑๕ วรรคสอง และในกรณี ท6ี
ประธานกรรมการพ้นจากตําแหน่ งก่อนวาระให้กรรมการที6เหลือเลือกกรรมการคนหนึ6ง
ทําหน้าทีป6 ระธานกรรมการเป็ นการชัวคราว
6
มาตรา ๑๗ นอกจากการพ้ น จากตํ า แหน่ ง ตามวาระ ประธานกรรมการ
และกรรมการผูท้ รงคุณวุฒพิ น้ จากตําแหน่งเมื6อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที6 มีความประพฤติเสื6อมเสีย
หรือหย่อนความสามารถ
(๔) ขาดคุณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๔
มาตรา ๑๘ คณะกรรมการมีอํานาจหน้าทีค6 วบคุมดูแลกิจการทัวไปของสถาบั
6
น
ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ และโดยเฉพาะให้มอี าํ นาจหน้าที6 ดังต่อไปนี%
(๑) กําหนดทิศทาง เป้ าหมาย และนโยบายในการบริหารงานของสถาบัน
(๒) อนุ ม ัติแ ผนงาน แผนการลงทุ น แผนการเงิน และงบประมาณประจํา ปี
ของสถาบัน
(๓) ดูแลฐานะและความมันคงทางการเงิ
6
น ให้ความเห็นชอบรายงานการเงิน
พิจ ารณารายงานของผู้ต รวจสอบการเงิน และวางระเบีย บ กฎเกณฑ์ ห รือ ข้อ ห้ า ม
ทางการเงิน
(๔) กําหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื6อนไขการสนับสนุนทางการเงินในด้านต่าง ๆ
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(๕) ให้ คํ า แนะนํ า หรือ เสนอแนะการแก้ไ ขปั ญ หาหรือ อุ ป สรรคอัน เกิด จาก
การบริห ารจัด การตลอดจนเสนอต่ อ คณะรัฐ มนตรีห รือ รัฐ มนตรีเพื6อ พิจารณาสังการ
6
ในกรณีมปี ั ญหาหรืออุปสรรคเกีย6 วกับการประสานงานในการดําเนินการตามวัตถุประสงค์
และอํานาจหน้าทีข6 องสถาบัน
(๖) ให้ ค วามเห็ น ชอบการกํ า หนดค่ า ธรรมเนี ย ม ค่ า บํ า รุ ง ค่ า ตอบแทน
และค่าบริการต่าง ๆ ทีเ6 กิดจากการดําเนินงานของสถาบัน
(๗) สรรหา แต่งตัง% ประเมินผลการปฏิบตั งิ าน และถอดถอนผูอ้ าํ นวยการ
(๘) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกําหนด หรือประกาศเกีย6 วกับการบริหารงานทัวไป
6
ของสถาบัน การจัดแบ่ งส่วนงานของสถาบันและขอบเขตอํานาจหน้ าที6ข องส่วนงาน
ดังกล่าว การบริหารงานบุ คคล เงิน เดือนและค่าจ้างผู้ปฏิบ ัติงานของสถาบัน การเงิน
การพัสดุและทรัพย์สนิ การงบประมาณ การบัญชี การจําหน่ ายทรัพย์สนิ จากบัญชีเป็ นสูญ
การตรวจสอบภายใน การสรรหาหรือคัดเลือกผูอ้ ํานวยการ การปฏิบตั งิ านของผูอ้ ํานวยการ
และการมอบให้ผอู้ 6นื รักษาการแทนหรือปฏิบตั กิ ารแทนผูอ้ าํ นวยการ
(๙) กระทําการอื6นใดที6จําเป็ นเพื6อให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์และอํานาจหน้าที6
ของสถาบันหรือทีค6 ณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ระเบียบเกีย6 วกับการจําหน่ายทรัพย์สนิ จากบัญชีเป็ นสูญตาม (๘) ต้องเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ทค6ี ณะรัฐมนตรีกาํ หนด
มาตรา ๑๙ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึง6 หนึ6งของจํานวนกรรมการทัง% หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในการประชุม คณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่ มาประชุ มหรือ ไม่ อ าจ
ปฏิบตั หิ น้าทีไ6 ด้ ให้ทป6ี ระชุมเลือกกรรมการคนหนึ6งเป็ นประธานในทีป6 ระชุม
ในการปฏิบตั ิหน้าที6 ประธานกรรมการหรือกรรมการผูใ้ ดมีส่วนได้เสียโดยตรง
หรือโดยอ้อมในเรื6องที6คณะกรรมการพิจารณา ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้นัน%
แจ้งให้ทป6ี ระชุมทราบ และให้ทป6ี ระชุมพิจารณาว่าประธานกรรมการหรือกรรมการผูน้ ัน%
สมควรจะอยู่ในทีป6 ระชุมหรือจะมีมติในการประชุมเรื6องนัน% ได้หรือไม่ ทัง% นี% ตามระเบียบ
ทีค6 ณะกรรมการกําหนด
การวินิจฉัยชีข% าดของทีป6 ระชุมให้ถอื เสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ6งให้มหี นึ6งเสียง
ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในทีป6 ระชุมออกเสียงเพิม6 ขึน% อีกเสียงหนึ6ง
เป็ นเสียงชีข% าด
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มาตรา ๒๐ คณะกรรมการมีอํานาจแต่ งตัง% ผู้ทรงคุณวุฒิซ6งึ มีความเชี6ยวชาญ
เป็ น ที6ป รึก ษาคณะกรรมการ และมีอํานาจแต่ งตัง% คณะอนุ ก รรมการ และคณะทํางาน
เพื6อพิจารณาหรือปฏิบตั กิ ารอย่างหนึ6งอย่างใดตามทีค6 ณะกรรมการมอบหมายได้
ที6ป รึก ษาคณะกรรมการ คณะอนุ ก รรมการ และคณะทํ างาน จะต้อ งไม่ เป็ น
ผูม้ สี ว่ นได้เสียในกิจการทีก6 ระทํากับสถาบันหรือในกิจการทีเ6 ป็ นการแข่งขันกับกิจการของ
สถาบัน ทัง% นี% ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่เป็ นผู้ท6คี ณะกรรมการมอบหมาย
ให้เป็ นประธานกรรมการ กรรมการ หรือผูแ้ ทนของสถาบันในการเข้าร่วมทุนกับนิตบิ ุคคลอื6น
ตามมาตรา ๘ (๔)
การประชุม คณะอนุ ก รรมการและคณะทํางานให้นํ ามาตรา ๑๙ มาใช้บ ังคับ
โดยอนุโลม
มาตรา ๒๑ ให้ประธานกรรมการ กรรมการ ทีป6 รึกษาคณะกรรมการ ประธาน
อนุกรรมการ และอนุกรรมการได้รบั เบีย% ประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื6นตามหลักเกณฑ์
ทีค6 ณะรัฐมนตรีกาํ หนด
มาตรา ๒๒ ให้สถาบันมีผอู้ าํ นวยการคนหนึ6ง
คณะกรรมการเป็ นผูม้ อี าํ นาจสรรหา แต่งตัง% และถอดถอนผูอ้ าํ นวยการ
ในกรณี ที6 ไ ม่ มี ผู้ อํ า นวยการห รื อ ผู้ อํ า นวยการไม่ อ าจปฏิ บ ั ติ ห น้ าที6 ไ ด้
ให้รองผู้อํานวยการที6มีอ าวุโสตามลําดับ ปฏิบ ัติห น้ า ที6แ ทน ถ้าไม่ มีร องผู้อํา นวยการ
ให้คณะกรรมการแต่งตัง% กรรมการคนหนึ6งเป็ นผูป้ ฏิบตั หิ น้าทีแ6 ทน
มาตรา ๒๓ ผู้อํานวยการต้องเป็ นผู้สามารถทํางานให้แก่สถาบันได้เต็มเวลา
และต้องเป็ นผูท้ ม6ี คี ุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี%
(๑) มีสญ
ั ชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต6ํากว่าสีส6 บิ ปี บริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบห้าปี บริบูรณ์ในวันที6ได้รบั
การแต่งตัง%
(๓) เป็ นผูท้ รงคุณวุฒซิ ง6ึ มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์เหมาะสมกับ
กิจ การของสถาบัน ตามที6กํา หนดไว้ในวัต ถุ ป ระสงค์แ ละอํานาจหน้ าที6ต ามมาตรา ๗
และมาตรา ๘
(๔) ไม่มลี กั ษณะต้องห้ามอย่างหนึ6งอย่างใดตามมาตรา ๑๔ (๓) (๔) (๕) (๖)
หรือ (๗)
มาตรา ๒๔ ผูอ้ าํ นวยการมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสีป6 ี และอาจได้รบั แต่งตัง%
อีกได้แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
๑๓๖
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มาตรา ๒๕ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ผูอ้ าํ นวยการพ้นจากตําแหน่งเมือ6
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะกรรมการให้ออกเพราะบกพร่องต่อหน้าที6 มีความประพฤติเสื6อมเสีย
หรือหย่อนความสามารถ
(๔) ขาดคุณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะต้องห้ามอย่างหนึ6งอย่างใดตามมาตรา ๒๓
มติของคณะกรรมการให้ผูอ้ าํ นวยการออกจากตําแหน่ งตาม (๓) ต้องประกอบด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนกรรมการทีม6 อี ยู่โดยไม่นบั รวมผูอ้ าํ นวยการ
มาตรา ๒๖ ผูอ้ าํ นวยการมีหน้าทีบ6 ริหารกิจการของสถาบันให้เป็ นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ของสถาบัน ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกําหนด นโยบาย มติและประกาศของ
คณะกรรมการ และเป็ นผู้บงั คับบัญชาเจ้าหน้ าที6และลูกจ้างทุกตําแหน่ ง เว้นแต่ ผู้ดํารง
ตําแหน่งผูต้ รวจสอบภายในตามมาตรา ๓๔ วรรคสอง รวมทัง% ให้มหี น้าที6 ดังต่อไปนี%
(๑) เสนอเป้ าหมายและแผนงานต่ อ คณะกรรมการ เพื6อ ให้ ก ารดํ า เนิ น งาน
ของสถาบันบรรลุวตั ถุประสงค์
(๒) เสนอรายงานประจําปี เกี6ยวกับผลการดําเนินงานด้านต่ าง ๆ ของสถาบัน
รวมทัง% รายงานการเงินและบัญชี ตลอดจนเสนอแผนการเงินและงบประมาณของปี ต่อไป
ต่อคณะกรรมการเพื6อพิจารณา
(๓) เสนอความเห็นเกีย6 วกับการปรับปรุงกิจการและการดําเนินงานของสถาบัน
ให้มปี ระสิทธิภาพและเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ต่อคณะกรรมการ
ผูอ้ าํ นวยการต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในการบริหารกิจการของสถาบัน
มาตรา ๒๗ ผูอ้ าํ นวยการมีอาํ นาจ
(๑) แต่ งตัง% รองผู้อํานวยการหรือ ผู้ช่ว ยผู้อํานวยการโดยความเห็น ชอบของ
คณะกรรมการเพื6อเป็ นผูช้ ่วยปฏิบตั งิ านของผูอ้ าํ นวยการตามทีผ6 อู้ าํ นวยการมอบหมาย
(๒) บรรจุ แต่งตัง% เลื6อน ลด ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยเจ้าหน้าที6
และลูก จ้าง ตลอดจนให้เจ้าหน้ า ที6แ ละลู ก จ้า งออกจากตํ า แหน่ ง ทัง% นี% ตามระเบีย บ
หรือข้อบังคับทีค6 ณะกรรมการกําหนด
(๓) วางระเบี ย บเกี6 ย วกับ การดํ า เนิ น งานของสถาบัน โดยไม่ ข ัด หรือ แย้ ง
กับกฎหมาย มติข องคณะรัฐมนตรี ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อ กําหนด ประกาศ นโยบาย
หรือมติของคณะกรรมการ

๑๓๗

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มาตรา ๒๘ ในกิจการทีเ6 กีย6 วกับบุคคลภายนอก ให้ผูอ้ าํ นวยการเป็ นผูแ้ ทนของ
สถาบัน เพื6อการนี% ผูอ้ ํานวยการจะมอบอํานาจให้บุคคลใดปฏิบตั งิ านเฉพาะอย่างแทนก็ได้
แต่ตอ้ งเป็ นไปตามระเบียบหรือข้อบังคับทีค6 ณะกรรมการกําหนด
นิตกิ รรมใดทีผ6 อู้ ํานวยการหรือผูร้ บั มอบอํานาจจากผูอ้ าํ นวยการกระทําโดยฝ่ าฝื น
ระเบียบหรือข้อบังคับทีค6 ณะกรรมการกําหนดย่อมไม่ผกู พันสถาบัน เว้นแต่คณะกรรมการ
จะให้สตั ยาบัน
มาตรา ๒๙ ให้ ค ณะกรรมการเป็ น ผู้กํ า หนดอัต ราเงิน เดือ นและประโยชน์
ตอบแทนอื6นของผูอ้ าํ นวยการ ตามหลักเกณฑ์ทค6ี ณะรัฐมนตรีกาํ หนด
หมวด ๔
ผูป้ ฏิบตั งิ านของสถาบัน
มาตรา ๓๐ ผูป้ ฏิบตั งิ านของสถาบันมีสามประเภท คือ
(๑) เจ้าหน้ าที6ห รือลูก จ้าง ได้แก่ ผู้ซ6ึงปฏิบ ัติงานโดยรับเงิน เดือนหรือค่าจ้าง
จากงบประมาณของสถาบัน
(๒) ทีป6 รึกษาหรือผูเ้ ชีย6 วชาญ ได้แก่ ผูซ้ ง6ึ สถาบันจ้างให้ปฏิบตั หิ น้าทีเ6 ป็ นทีป6 รึกษา
หรือผูเ้ ชีย6 วชาญโดยมีสญ
ั ญาจ้าง
(๓) เจ้าหน้าทีข6 องรัฐซึง6 มาปฏิบตั งิ านในสถาบันเป็ นการชัวคราวตามมาตรา
6
๓๓
มาตรา ๓๑ เจ้าหน้าทีต6 อ้ งมีคุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี%
(๑) มีสญ
ั ชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต6ํากว่าสิบแปดปี บริบรู ณ์ และไม่เกินหกสิบปี บริบรู ณ์
(๓) สามารถทํางานให้แก่สถาบันได้เต็มเวลา
(๔) มีคุ ณ วุฒิห รือ ประสบการณ์ เหมาะสมกับ วัต ถุ ป ระสงค์แ ละอํานาจหน้ า ที6
ของสถาบัน
(๕) ไม่ เป็ น ข้า ราชการ พนั ก งาน หรือ ลูก จ้างของส่ ว นราชการ รัฐ วิส าหกิจ
หรือหน่วยงานอื6นของรัฐ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิน6
(๖) ไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๔ (๓) (๔) (๖) หรือ (๗)
ความใน (๑) มิให้ใช้บงั คับแก่เจ้าหน้าทีช6 าวต่างประเทศซึง6 สถาบันจําเป็ นต้องจ้าง
หรือแต่งตัง% ตามข้อผูกพัน หรือตามลักษณะการดําเนินงานของสถาบัน

๑๓๘

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มาตรา ๓๒ เจ้าหน้าทีพ6 น้ จากตําแหน่งเมื6อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะต้องห้ามอย่างหนึ6งอย่างใดตามมาตรา ๓๑
(๔) ถูก ให้ออก เพราะไม่ ผ่านการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ทีค6 ณะกรรมการกําหนดไว้ในข้อบังคับ
(๕) ถู ก ไล่ อ อก หรือ ปลดออกเพราะผิ ด วิ นั ย ตามหลัก เกณฑ์ แ ละวิธี ก าร
ทีค6 ณะกรรมการกําหนดไว้ในระเบียบหรือข้อบังคับ
มาตรา ๓๓ เพื6อประโยชน์ ในการบริหารงานของสถาบัน รัฐมนตรีอาจขอให้
ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้ าที6 หรือผู้ปฏิบตั ิงานอื6นในกระทรวง ทบวง กรม ราชการ
ส่วนภูมภิ าค ราชการส่วนท้องถิน6 รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนอื6น หรือหน่วยงานอื6นของรัฐ
มาปฏิบตั งิ านเป็ นเจ้าหน้าทีห6 รือลูกจ้างสถาบันเป็ นการชัวคราวได้
6
ทัง% นี% เมื6อได้รบั อนุญาต
จากผูบ้ งั คับบัญชา หรือนายจ้างของผูน้ นั % และมีขอ้ ตกลงทีท6 าํ ไว้ในการอนุมตั ิ
ข้าราชการ พนัก งาน เจ้าหน้ าที6 หรือผู้ปฏิบตั ิงานอื6นใดซึ6งได้รบั อนุ มตั ิให้ม า
ปฏิบตั งิ านเป็ นเจ้าหน้าทีห6 รือลูกจ้างของสถาบันเป็ นการชัวคราวตามวรรคหนึ
6
6ง ให้ถอื ว่า
เป็ นการได้รบั อนุ ญาตให้ออกจากราชการหรือออกจากงานไปปฏิบตั งิ านใด ๆ และให้นับ
ระยะเวลาระหว่างที6ม าปฏิบตั ิงานในสถาบันสําหรับ การคํานวณบําเหน็จบํานาญหรือ
ประโยชน์ตอบแทนอื6นทํานองเดียวกันเสมือนอยู่ปฏิบตั ริ าชการหรือปฏิบตั งิ านเต็มเวลา
ดังกล่าว แล้วแต่กรณี
เมื6อสิน% สุดระยะเวลาทีไ6 ด้รบั อนุมตั ใิ ห้มาปฏิบตั งิ านในสถาบัน ให้เจ้าหน้าทีข6 องรัฐ
ตามวรรคหนึ6งมีสทิ ธิได้รบั การบรรจุและแต่งตัง% ให้ดาํ รงตําแหน่งและรับเงินเดือนในส่วนราชการ
หรือหน่วยงานเดิมไม่ต6ํากว่าตําแหน่งและเงินเดือนเดิมตามข้อตกลงทีท6 าํ ไว้ในการอนุมตั ิ
หมวด ๕
การบัญชี การตรวจสอบ และการประเมินผลงานของสถาบัน
มาตรา ๓๔ การบัญ ชีข องสถาบัน ให้จ ัด ทํ าตามหลัก สากล ตามแบบและ
หลักเกณฑ์ทค6ี ณะกรรมการกําหนด และต้องจัดให้มกี ารตรวจสอบภายในเกีย6 วกับการเงิน
การบัญชี และการพัสดุของสถาบัน ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบ
อย่างน้อยปี ละครัง%
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ในการตรวจสอบภายใน ให้มผี ูป้ ฏิบตั งิ านของสถาบันทําหน้าทีเ6 ป็ นผูต้ รวจสอบ
ภายในโดยเฉพาะ และให้รบั ผิดชอบขึน% ตรงต่อคณะกรรมการตามระเบียบหรือข้อบังคับ
ทีค6 ณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๓๕ ให้สถาบันจัดทํางบดุล งบการเงิน และบัญชีทําการ ส่งผูส้ อบบัญชี
ภายในหนึ6งร้อยยีส6 บิ วันนับแต่วนั สิน% ปี บญ
ั ชีทุกปี
ในทุ ก รอบปี ให้สํา นั ก งานการตรวจเงิน แผ่ น ดิน หรือ บุ ค คลภายนอกตามที6
คณะกรรมการแต่งตัง% ด้วยความเห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็ นผูส้ อบบัญชี
และประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สนิ ของสถาบัน โดยให้แสดงความคิดเห็นเป็ น
ข้อ วิเคราะห์ว่ า การใช้จ่ ายดังกล่ าวเป็ น ไปตามวัต ถุ ป ระสงค์ ประหยัด และได้ผ ลตาม
เป้ าหมายเพียงใด แล้วทําบันทึกรายงานผลการสอบบัญชีเสนอต่อคณะกรรมการ
เพื6อการนี% ให้ผู้สอบบัญชีมอี ํานาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐาน
ต่ าง ๆ ของสถาบัน สอบถามผู้อํานวยการ ผู้ตรวจสอบภายใน เจ้าหน้ าที6 และลูกจ้าง
หรือบุ คคลอื6นและเรียกให้ส่งสรรพสมุด บัญ ชีและเอกสารหลักฐานต่ าง ๆ ของสถาบัน
เป็ นการเพิม6 เติมได้ตามความจําเป็ น
มาตรา ๓๖ ให้สถาบันทํารายงานประจําปี เสนอรัฐมนตรีทุกสิน% ปี งบประมาณ
รายงานนี%ให้กล่าวถึงผลงานของสถาบันในปี ทล6ี ่วงมาแล้ว บัญชีทําการ พร้อมทัง% รายงาน
ของผู้ ส อบบั ญ ชี รวมทั ง% คํ า ชี% แ จงเกี6 ย วกั บ นโยบายของคณะกรรมการ โครงการ
และแผนงานทีจ6 ะจัดทําในภายหน้า
มาตรา ๓๗ เพื6อ ประโยชน์ ในการพัฒ นาและปรับ ปรุงระบบการปฏิบ ัติงาน
ของสถาบันให้มีประสิทธิภ าพ เกิดผลสัมฤทธิ d สร้างความรับผิดชอบและความเชื6อถือ
แก่สาธารณชนในกิจการของสถาบัน ตลอดจนติดตามความก้าวหน้าและการตรวจสอบ
การดําเนินงานของสถาบันให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ โครงการและแผนงานทีไ6 ด้จดั ทําไว้
ให้สถาบันจัดให้มกี ารประเมินผลการดําเนินงานของสถาบันตามระยะเวลาทีค6 ณะกรรมการ
กําหนด แต่ตอ้ งไม่นานกว่าสามปี
การประเมิน ผลตามวรรคหนึ6 ง ให้จดั ทําโดยสถาบัน หน่ วยงาน องค์ก รหรือ
คณะบุ ค คลที6เป็ น กลางและมีค วามเชี6ย วชาญในด้านการประเมิน ผลการดํ าเนิ น งาน
โดยมีการคัดเลือกหรือแต่งตัง% ตามวิธกี ารทีค6 ณะกรรมการกําหนด
การประเมินผลการดําเนินงานตามวรรคหนึ6งจะต้องแสดงข้อเท็จจริงให้ปรากฏ
ในด้านประสิทธิผล ในด้านประสิทธิภาพ และในด้านการพัฒนาองค์กร และในรายละเอียดอื6น
ตามทีค6 ณะกรรมการจะได้กาํ หนดเพิม6 เติมขึน%
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ในกรณีทม6ี เี หตุจําเป็ นเป็ นการเฉพาะกาล คณะกรรมการจะจัดให้มกี ารประเมิน
เป็ นครัง% คราวตามมาตรานี%ดว้ ยก็ได้
หมวด ๖
การกํากับดูแล
มาตรา ๓๘ ให้รฐั มนตรีมอี าํ นาจหน้าทีก6 าํ กับดูแลการดําเนินกิจการของสถาบัน
ให้เป็ นไปตามกฎหมาย และให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดตัง% สถาบัน นโยบาย
ของรัฐบาล และมติของคณะรัฐมนตรีทเ6ี กีย6 วกับสถาบัน เพื6อการนี% ให้รฐั มนตรีมอี ํานาจ
สังให้
6 ส ถาบัน ชี%แจงแสดงความคิดเห็น ทํารายงาน หรือยับ ยัง% การกระทําของสถาบัน
ทีข6 ดั ต่อวัตถุประสงค์ของการจัดตัง% สถาบัน นโยบายของรัฐบาล หรือมติของคณะรัฐมนตรี
ทีเ6 กีย6 วกับสถาบัน ตลอดจนสังสอบสวนข้
6
อเท็จจริงเกีย6 วกับการดําเนินการของสถาบันได้
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๓๙ เมื6 อ พระราชกฤษฎี ก านี% มี ผ ลใช้ บ ั ง คั บ ให้ ร ัฐ มนตรี เ สนอ
คณะรัฐมนตรีดาํ เนินการตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัตอิ งค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒
เพื6 อ อนุ ม ั ติ ใ ห้ มี ก ารโอนบรรดากิ จ การ ทรัพ ย์ สิ น สิท ธิ หนี% และเงิน งบประมาณ
ของสํา นั ก งานพัฒ นาวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีแ ห่ ง ชาติ กระทรวงวิท ยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เฉพาะในส่วนของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ% าและการเกษตรทีม6 อี ยู่
ในวันทีพ6 ระราชกฤษฎีกานี%ใช้บงั คับไปเป็ นของสถาบันตามพระราชกฤษฎีกานี%
มาตรา ๔๐ ในวาระเริม6 แรกซึ6งยังไม่มคี ณะกรรมการตามพระราชกฤษฎีกานี%
ให้คณะกรรมการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ%าและการเกษตร ตามคําสังคณะกรรมการ
6
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ที6 ๓/๒๕๔๗ เรื6อง แต่งตัง% คณะกรรมการ
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ%าและการเกษตร และคําสังคณะกรรมการพั
6
ฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่ งชาติ ที6 ๑/๒๕๔๘ เรื6อง แต่ งตัง% คณะกรรมการสถาบัน สารสนเทศ
ทรัพยากรนํ%าและการเกษตร (เพิม6 เติม) ซึ6งดํารงตําแหน่ งอยู่ในวันที6พระราชกฤษฎีกานี%
ใช้บ ัง คับ ปฏิบ ัติห น้ าที6ค ณะกรรมการตามพระราชกฤษฎีก านี% ไปพลางก่ อ น จนกว่ า
จะมีการแต่งตัง% คณะกรรมการตามพระราชกฤษฎีกานี% ทัง% นี% ต้องไม่เกินหนึ6งร้อยยีส6 บิ วัน
นับแต่วนั ทีพ6 ระราชกฤษฎีกานี%ใช้บงั คับ
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มาตรา ๔๑ ให้ผูป้ ฏิบตั หิ น้าทีผ6 ูอ้ าํ นวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ%าและ
การเกษตร สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี อยู่ในวันทีพ6 ระราชกฤษฎีกานี%ใช้บงั คับ ปฏิบตั หิ น้าทีผ6 อู้ าํ นวยการไปพลางก่อน
จนกว่าจะมีการแต่งตัง% ผูอ้ าํ นวยการตามพระราชกฤษฎีกานี% แต่ทงั % นี% ต้องไม่เกินหนึ6งร้อย
แปดสิบวันนับแต่วนั ทีพ6 ระราชกฤษฎีกานี%ใช้บงั คับ
มาตรา ๔๒ พนั ก งานและลูก จ้างของสถาบัน สารสนเทศทรัพ ยากรนํ% า และ
การเกษตร สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีใ ดสมัค รใจเปลี6ย นไปเป็ นเจ้ า หน้ า ที6ห รือ ลู ก จ้า งของสถาบัน ให้ แ จ้ ง
ความจํานงเป็ นหนังสือต่อผู้บงั คับบัญ ชาตามระเบียบที6คณะกรรมการตามมาตรา ๔๐
กํ า หนด ภายในสามสิบ วัน นั บ แต่ ว ัน ที6 พ ระราชกฤษฎี ก านี% ใ ช้ บ ัง คับ และต้ อ งผ่ า น
การคัดเลือ กหรือประเมินตามหลัก เกณฑ์และวิธีการที6คณะกรรมการตามมาตรา ๔๐
กําหนด
การเปลี6ย นไปเป็ น เจ้าหน้ าที6หรือลูกจ้างของสถาบันตามพระราชกฤษฎีกานี%
ไม่ ถือ ว่ าเป็ น การออกจากงานเพราะสถาบัน สารสนเทศทรัพ ยากรนํ% า และการเกษตร
สํ า นั ก งานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ห่ ง ชาติ กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเลิกจ้าง
การบรรจุและแต่งตัง% ผูท้ ผ6ี ่านการคัดเลือกหรือประเมินผลตามวรรคหนึ6ง ให้มผี ล
ในวันทีค6 ณะรัฐมนตรีมมี ติอนุมตั ใิ ห้มกี ารดําเนินการตามมาตรา ๓๙
มาตรา ๔๓ ให้ผู้ท6ีได้รบั การบรรจุและแต่ งตัง% เป็ นเจ้าหน้ าที6หรือลูกจ้างตาม
มาตรา ๔๒ ได้รบั เงินเดือน ค่าจ้าง หรือค่าตอบแทนตามตําแหน่ ง อัตราเงินเดือนและ
ค่าจ้างตามทีค6 ณะกรรมการตามมาตรา ๔๐ กําหนด รวมทัง% ได้รบั สวัสดิการและประโยชน์
อย่างอื6น ซึ6งรวมกันแล้วต้องไม่น้อยกว่าเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน หรือสวัสดิการ
และประโยชน์อย่างอื6นทีเ6 จ้าหน้าทีห6 รือลูกจ้างผูน้ นั % เคยได้รบั อยู่เดิม
มาตรา ๔๔ เพื6 อ ประโยชน์ ใ นการนั บ เวลาการทํ า งานสํ า หรับ คํ า นวณ
สิท ธิประโยชน์ ต ามข้อบังคับ ของสถาบัน พนักงานหรือลูกจ้างของสถาบันสารสนเทศ
ทรัพ ยากรนํ% าและการเกษตร สํานัก งานพัฒ นาวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยีแ ห่ งชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผใู้ ดเปลีย6 นไปเป็ นเจ้าหน้าทีห6 รือลูกจ้างของสถาบัน
ตามพระราชกฤษฎี ก านี% ประสงค์ จ ะให้ นั บ เวลาทํ า งานในขณะที6เป็ นพนั ก งานหรือ
ลูกจ้างต่ อเนื6องกับเวลาทํางานของเจ้าหน้าที6หรือลูกจ้างของสถาบันให้มสี ทิ ธิกระทําได้
ทัง% นี% ตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร เงื6อนไขทีค6 ณะกรรมการกําหนด
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มาตรา ๔๕ ในระหว่างทีย6 งั ไม่มรี ะเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกําหนดของ
สถาบันตามพระราชกฤษฎีกานี% ให้นําระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกําหนดของ
สถาบัน สารสนเทศทรัพ ยากรนํ% า และการเกษตร สํา นั ก งานพัฒ นาวิท ยาศาสตร์แ ละ
เทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในส่วนทีเ6 กีย6 วกับการปฏิบตั งิ าน
ตามขอบวัตถุ ประสงค์ห รืออํานาจหน้ าที6ท6ีจะเป็ นของสถาบัน ตามพระราชกฤษฎีกานี%
ทีใ6 ช้อยู่ในวันก่อนทีพ6 ระราชกฤษฎีกานี%ใช้บงั คับ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
ผูร้ บั สนองพระบรมราชโองการ
สมชาย วงศ์สวัสดิ d
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี% คือ โดยที6ทรัพยากรนํ% า
และการเกษตรเป็ นปั จจัยสําคัญต่อการดํารงชีวติ ของประชาชนและการพัฒนาประเทศ
แต่ปัจจุบนั ประเทศไทยยังประสบปั ญหาภาวะภัยแล้ง นํ%าท่วม นํ%าเน่ าเสีย รวมทัง% ปั ญหา
เกี6ยวกับทรัพยากรนํ% าในด้านอื6น ๆ ส่งผลให้เกิดความเสียหายในด้านเศรษฐกิจ สังคม
และด้านการเกษตร ดังนัน% เพื6อให้การจัดการข้อมูลและการประสานงานของหน่ วยงาน
ที6เกี6ย วข้อ งในการจัด การทรัพ ยากรนํ% า และการเกษตรเป็ นไปอย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพ
โดยนําเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการรวบรวมข้อมูลแล้วจัดการสารสนเทศ
เกี6 ย วกั บ ทรั พ ยากรนํ% าและการเกษตร เพื6 อให้ แ ก้ ไ ขปั ญ หาด้ า นทรัพ ยากรนํ% า
และการเกษตรได้ท ัน เหตุ ก ารณ์ เพิ6ม ประสิท ธิภ าพในการวิจ ยั และพัฒ นาองค์ค วามรู้
เกีย6 วกับทรัพยากรนํ%าและการเกษตร และเผยแพร่ความรูแ้ ก่ชุมชน สมควรจัดตัง% สถาบัน
สารสนเทศทรัพ ยากรนํ% าและการเกษตรขึ%น เป็ น องค์การมหาชนตามกฎหมายว่าด้วย
องค์การมหาชน เพื6อให้การแก้ไขปั ญ หาและการดําเนินการดังกล่าวเป็ นไปด้วยความ
คล่องตัว รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ จึงจําเป็ นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี%
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พระราชกฤษฎีกา
จัดตัง% สถาบันวิจยั ดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
พ.ศ. ๒๕๕๑
ภูมพิ ลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที6 ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
เป็ นปี ท6ี ๖๓ ในรัชกาลปั จจุบนั
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพ ลอดุ ล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยทีเ6 ป็ นการสมควรจัดตัง% สถาบันวิจยั ดาราศาสตร์แห่งชาติขน%ึ เป็ นองค์การมหาชน
ตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัตอิ งค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึน% ไว้ ดังต่อไปนี%
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี% เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาจัดตัง% สถาบันวิจ ยั
ดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๑”
มาตรา ๒ ๙๐ พระราชกฤษฎี ก านี% ใ ห้ ใ ช้ บ ัง คับ ตัง% แต่ ว ัน ถัด จากวัน ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชกฤษฎีกานี%
“ดาราศาสตร์” หมายความว่า วิทยาศาสตร์แขนงหนึ6งที6ศกึ ษาเกีย6 วกับดวงดาว
และสรรพสิง6 ในเอกภพ
“สถาบัน” หมายความว่า สถาบันวิจยั ดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารสถาบันวิจยั ดาราศาสตร์
แห่งชาติ
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการบริหารสถาบันวิจยั ดาราศาสตร์แห่งชาติ
“ผูอ้ าํ นวยการ” หมายความว่า ผูอ้ าํ นวยการสถาบัน
“เจ้าหน้าที”6 หมายความว่า เจ้าหน้าทีส6 ถาบัน
๙๐

ราชกิจจานุ เบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนที6 ๑๓๘ ก/หน้า ๔๑/๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๑
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“ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างสถาบัน
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผรู้ กั ษาการตามพระราชกฤษฎีกานี%
มาตรา ๔ ให้รฐั มนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรกั ษาการ
ตามพระราชกฤษฎีกานี%
หมวด ๑
การจัดตัง% วัตถุประสงค์ และอํานาจหน้าที6
มาตรา ๕ ให้จดั ตัง% องค์การมหาชนขึน% เรียกว่า “สถาบันวิจยั ดาราศาสตร์แห่งชาติ
(องค์การมหาชน)” เรียกโดยย่อว่า “สดร.” และให้ใช้ช6ือเป็ นภาษาอังกฤษว่า “National
Astronomical Research Institute of Thailand (Public Organization)” เรียกโดยย่อว่า
“NARIT”
มาตรา ๖ ให้ส ถาบัน มีท6ีตัง% ของสํานั ก งานแห่ งใหญ่ อ ยู่ ในจังหวัด เชีย งใหม่
หรือในจังหวัดอื6นตามทีร6 ฐั มนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๗ ให้สถาบันมีวตั ถุประสงค์ ดังต่อไปนี%
(๑) ค้นคว้า วิจยั และพัฒนาด้านดาราศาสตร์
(๒) สร้างเครือข่ายการวิจยั และวิชาการด้านดาราศาสตร์ในระดับชาติและนานาชาติ
กับสถาบันต่าง ๆ ทัง% ในประเทศและต่างประเทศ
(๓) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือด้านดาราศาสตร์กบั หน่วยงานอื6น
ของรัฐ สถาบันการศึกษาอื6นทีเ6 กีย6 วข้อง และภาคเอกชน ทัง% ในประเทศและต่างประเทศ
(๔) บริการถ่ายทอดองค์ความรูแ้ ละเทคโนโลยีดา้ นดาราศาสตร์
มาตรา ๘ เพื6อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามมาตรา ๗ ให้สถาบันมีอํานาจหน้าที6
ดังต่อไปนี%
(๑) ถือกรรมสิทธิ d มีสทิ ธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ
(๒) ก่อตัง% สิทธิ หรือทํานิตกิ รรมทุกประเภทผูกพันทรัพย์สนิ ตลอดจนทํานิตกิ รรม
อื6นใด เพื6อประโยชน์ในการดําเนินกิจการของสถาบัน
(๓) ทํา ความตกลงและร่ว มมือ กับ องค์ก ารหรือ หน่ ว ยงานอื6น ทัง% ภาครัฐ และ
ภาคเอกชนทัง% ในประเทศและต่ า งประเทศในกิจ การที6เกี6ย วกับ การดํ า เนิ น การตาม
วัตถุประสงค์ของสถาบัน
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(๔) จัดให้มแี ละให้ทุนเพื6อสนับสนุนการดําเนินงานของสถาบัน
(๕) เข้าร่วมทุนกับนิตบิ ุคคลอื6นในกิจการทีเ6 กีย6 วกับวัตถุประสงค์ของสถาบัน
(๖) กูย้ มื เงินเพื6อประโยชน์ในการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน
(๗) เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง ค่าตอบแทน หรือค่าบริการในการดําเนิน
กิจการต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน ทัง% นี% ตามหลักเกณฑ์และอัตราทีค6 ณะกรรมการ
กําหนด
(๘) ดําเนินการอื6นใดทีจ6 าํ เป็ นหรือต่อเนื6องเพื6อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของสถาบัน
การเข้าร่วมทุนตาม (๕) และการกู้ยืมเงินตาม (๖) ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ทีค6 ณะรัฐมนตรีกาํ หนด
หมวด ๒
ทุน รายได้ และทรัพย์สนิ
มาตรา ๙ ทุนและทรัพย์สนิ ในการดําเนินกิจการของสถาบัน ประกอบด้วย
(๑) เงินและทรัพย์สนิ ทีไ6 ด้รบั โอนมาตามมาตรา ๓๙
(๒) เงินทีร6 ฐั บาลจ่ายให้เป็ นทุนประเดิม
(๓) เงินอุดหนุนทัวไปที
6 ร6 ฐั บาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสม
(๔) เงินอุดหนุ นจากภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ6น หรือองค์กรอื6น
รวมทัง% จากต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ และเงินหรือทรัพย์สนิ ทีม6 ผี อู้ ุทศิ ให้
(๕) ค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง ค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือรายได้จากการดําเนินกิจการ
(๖) ดอกผลของเงินหรือรายได้จากทรัพย์สนิ ของสถาบัน
การรับเงินหรือทรัพย์สนิ ตาม (๔) จะต้องไม่กระทําในลักษณะที6ทําให้สถาบัน
ขาดความเป็ นอิสระหรือความเป็ นกลาง
มาตรา ๑๐ บรรดารายได้ของสถาบันไม่เป็ นรายได้ทต6ี ้องนําส่งกระทรวงการคลัง
ตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณ
ในกรณีทม6ี เี หตุจาํ เป็ นหรือสมควร สถาบันโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
อาจนํารายได้ของสถาบันในจํานวนทีเ6 ห็นสมควรส่งกระทรวงการคลังเพื6อเป็ นรายได้แผ่นดิน
มาตรา ๑๑ ให้อสังหาริม ทรัพ ย์ซ6ึงสถาบัน ได้ม าจากการให้ ห รือซื%อ ด้วยเงิน
รายได้ของสถาบันเป็ นกรรมสิทธิของสถาบั
น
d
ให้สถาบันมีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้ จําหน่ าย และจัดหา
ประโยชน์จากทรัพย์สนิ ของสถาบัน
๑๔๗

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มาตรา ๑๒ การใช้จ่ายเงิน ของสถาบัน ให้ใช้จ่ายไปเพื6อกิจการของสถาบัน
โดยเฉพาะ
การเก็บรักษาและเบิกจ่ายเงินของสถาบัน ให้เป็ นไปตามข้อบังคับทีค6 ณะกรรมการ
กําหนด
หมวด ๓
การบริหารและการดําเนินกิจการ
มาตรา ๑๓ ให้ มีค ณะกรรมการคณะหนึ6 ง เรีย กว่ า “คณะกรรมการบริห าร
สถาบันวิจยั ดาราศาสตร์แห่งชาติ” ประกอบด้วย
(๑) ประธานกรรมการ ซึง6 คณะรัฐมนตรีแต่งตัง% จากผู้มคี วามรู้ ความเชีย6 วชาญ
และประสบการณ์สงู ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือวิทยาการอื6น
(๒) กรรมการโดยตําแหน่ ง จํานวนสามคน ได้แก่ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา และอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนไม่เกินหกคน ซึ6งคณะรัฐมนตรีแต่งตัง% จาก
ผู้มีความรู้ ความเชี6ยวชาญ และประสบการณ์ เป็ นที6ประจักษ์ ในด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีห รือ วิท ยาการอื6น ที6 เกี6ย วข้อ งและเป็ นประโยชน์ ต่ อ กิจ การของสถาบัน
โดยในจํานวนนี%ตอ้ งเป็ นผูท้ รงคุณวุฒซิ ง6ึ มิใช่ขา้ ราชการหรือผูป้ ฏิบตั งิ านในหน่วยงานของรัฐ
ทีม6 ตี ําแหน่งหรือเงินเดือนประจําร่วมอยู่ดว้ ยไม่น้อยกว่าสองคน
ให้ผูอ้ ํานวยการเป็ นกรรมการและเลขานุ การโดยตําแหน่ ง และให้ผู้อํานวยการ
แต่งตัง% เจ้าหน้าทีเ6 ป็ นผูช้ ่วยเลขานุการได้ตามความจําเป็ น
มาตรา ๑๔ ประธานกรรมการและกรรมการผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิ ต้อ งมีคุ ณ สมบัติ
และไม่มลี กั ษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี%
(๑) มีสญ
ั ชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต6ํากว่าสามสิบห้าปี บริบรู ณ์ และไม่เกินเจ็ดสิบปี บริบรู ณ์
(๓) ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๔) ไม่เคยได้รบั โทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที6สุดให้จําคุก เว้นแต่ เป็ นโทษ
สําหรับความผิดทีไ6 ด้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) ไม่เป็ นผูด้ าํ รงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิน6 หรือผูบ้ ริหารท้องถิน6
กรรมการหรือผูด้ าํ รงตําแหน่งซึง6 รับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ทีป6 รึกษาพรรคการเมือง
หรือเจ้าหน้าทีพ6 รรคการเมือง
๑๔๘
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(๖) ไม่เป็ นเจ้าหน้าที6หรือลูกจ้าง หรือทีป6 รึกษาหรือผู้เชี6ยวชาญซึง6 มีสญ
ั ญาจ้าง
กับสถาบัน
(๗) ไม่เป็ นผูม้ สี ว่ นได้เสียในกิจการทีก6 ระทํากับสถาบัน หรือในกิจการทีเ6 ป็ นการแข่งขัน
กับกิจ การของสถาบันหรือขัดหรือแย้งกับวัตถุ ประสงค์ของสถาบัน ไม่ว่าโดยทางตรง
หรือ ทางอ้ อ ม เว้น แต่ เป็ นผู้ ซ6ึง คณะกรรมการมอบหมายให้ เ ป็ นประธานกรรมการ
กรรมการ หรือผูแ้ ทนของสถาบันในการเข้าร่วมทุนกับนิตบิ ุคคลอื6นตามมาตรา ๘ (๕)
ความใน (๑) มิให้ใช้บงั คับแก่กรรมการชาวต่างประเทศซึ6งสถาบันจําเป็ นต้อง
แต่งตัง% ตามข้อผูกพัน หรือมีคุณสมบัตดิ เี ด่นอันเหมาะสมกับกิจการของสถาบัน
มาตรา ๑๕ ประธานกรรมการและกรรมการผูท้ รงคุณวุฒมิ วี าระการดํารงตําแหน่ ง
คราวละสามปี
เมื6อ ครบกํ า หนดตามวาระในวรรคหนึ6 ง หากยัง มิไ ด้มีก ารแต่ ง ตัง% ประธาน
กรรมการหรือ กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ข%ึน ใหม่ ให้ ป ระธานกรรมการหรือ กรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒซิ ง6ึ พ้นจากตําแหน่ งตามวาระนัน% อยู่ในตําแหน่ งเพื6อดําเนินงานต่อไปจนกว่า
ประธานกรรมการหรือกรรมการผูท้ รงคุณวุฒซิ ง6ึ ได้รบั แต่งตัง% ใหม่เข้ารับหน้าที6
ประธานกรรมการหรือ กรรมการผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิซ6ึง พ้น จากตํ า แหน่ งตามวาระ
อาจได้รบั แต่งตัง% อีกได้ แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
มาตรา ๑๖ นอกจากการพ้ น จากตํ า แหน่ ง ตามวาระ ประธานกรรมการ
และกรรมการผูท้ รงคุณวุฒพิ น้ จากตําแหน่งเมื6อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที6 มีความประพฤติเสื6อมเสีย
หรือหย่อนความสามารถ
(๔) ขาดคุณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะต้องห้ามอย่างหนึ6งอย่างใดตามมาตรา ๑๔
มาตรา ๑๗ ในกรณีทป6ี ระธานกรรมการหรือกรรมการผูท้ รงคุณวุฒพิ น้ จากตําแหน่ ง
ก่อนวาระหรือในกรณีท6คี ณะรัฐมนตรีแต่งตัง% กรรมการผู้ทรงคุณวุฒเิ พิม6 ขึน% ในระหว่างที6
กรรมการซึง6 แต่งตัง% ไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตําแหน่ ง ให้ผไู้ ด้รบั แต่งตัง% แทนตําแหน่ งทีว6 ่าง
หรือ เป็ นกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เพิ6 ม ขึ%น อยู่ ใ นตํ า แหน่ ง เท่ า กับ วาระที6 เ หลือ อยู่ ข อง
ประธานกรรมการหรือกรรมการผูท้ รงคุณวุฒซิ ง6ึ ได้แต่งตัง% ไว้แล้ว เว้นแต่วาระทีเ6 หลืออยู่
ไม่ถงึ เก้าสิบวันจะไม่แต่งตัง% ประธานกรรมการหรือกรรมการผูท้ รงคุณวุฒแิ ทนก็ได้
๑๔๙
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ในกรณีทป6ี ระธานกรรมการหรือกรรมการผูท้ รงคุณวุฒพิ น้ จากตําแหน่งก่อนวาระ
ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการทัง% หมดเท่าทีม6 อี ยู่จนกว่าจะมีการแต่งตัง% ประธาน
กรรมการหรือ กรรมการผู้ท รงคุ ณ วุฒิต ามวรรคหนึ6 ง และในกรณี ท6ีป ระธานกรรมการ
พ้ น จากตํ า แหน่ ง ก่ อ นวาระ ให้ ก รรมการที6 เ หลื อ เลือ กกรรมการคนหนึ6 ง ทํ า หน้ า ที6
ประธานกรรมการเป็ นการชัวคราว
6
มาตรา ๑๘ คณะกรรมการมีอํานาจหน้าทีค6 วบคุมดูแลสถาบันให้ดําเนินกิจการ
ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ทก6ี าํ หนดไว้ อํานาจหน้าทีเ6 ช่นว่านี%ให้รวมถึง
(๑) กําหนดนโยบายการบริหารงาน และให้ความเห็นชอบแผนการดําเนินงาน
ของสถาบัน
(๒) อนุมตั แิ ผนการลงทุน แผนการเงิน และงบประมาณประจําปี ของสถาบัน
(๓) ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผู้อํานวยการและผู้ปฏิบตั ิงานของสถาบัน
ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีค6 ณะกรรมการกําหนด
(๔) ควบคุมดูแลการดําเนินงานและการบริหารงานทัวไป
6 ตลอดจนออกระเบียบ
ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกําหนดเกีย6 วกับสถาบันในเรื6อง ดังต่อไปนี%
(ก) การบริหารงานทัวไปของสถาบั
6
น การจัดแบ่งส่วนงานของสถาบันและ
ขอบเขตอํานาจหน้าทีข6 องส่วนงานดังกล่าว
(ข) การกําหนดตําแหน่ ง คุณสมบัตเิ ฉพาะตําแหน่ง อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง
และเงินอื6นของเจ้าหน้าทีแ6 ละลูกจ้าง
(ค) การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตัง% การประเมินผลงาน การถอดถอน
วินั ย และการลงโทษทางวินั ย การออกจากตํ า แหน่ ง การร้อ งทุ ก ข์แ ละการอุ ท ธรณ์
การลงโทษของเจ้าหน้าทีแ6 ละลูกจ้าง รวมทัง% วิธกี ารและเงื6อนไขในการจ้างลูกจ้าง
(ง) การบริหารและการจัดการการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สนิ ของสถาบัน
รวมทัง% การบัญชีและการจําหน่ายทรัพย์สนิ จากบัญชีเป็ นสูญ
(จ) การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อ6นื แก่เจ้าหน้าทีแ6 ละลูกจ้าง
(ฉ) ขอบเขตอํ า นาจหน้ า ที6แ ละระเบีย บเกี6ย วกับ การปฏิบ ัติ ห น้ า ที6ข อง
ผูต้ รวจสอบภายใน
(ช) การสรรหา การแต่ งตัง% และถอดถอนผู้อํา นวยการ การปฏิบ ัติงาน
ของผูอ้ าํ นวยการและการมอบหมายให้ผอู้ 6นื ปฏิบตั งิ านแทน
(๕) ให้ความเห็น ชอบรายงานประจําปี แ ละเสนอต่ อรัฐ มนตรีเพื6อ ปฏิบ ัติการ
ให้เป็ นไปตามพระราชกฤษฎีกานี%

๑๕๐
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(๖) กระทําการอื6นใดทีจ6 าํ เป็ นหรือต่อเนื6องเพื6อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของสถาบัน
ระเบี ย บเกี6 ย วกั บ การจํ า หน่ า ยทรัพ ย์ สิ น จากบั ญ ชี เ ป็ นสู ญ ตาม (๔) (ง)
ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทค6ี ณะรัฐมนตรีกาํ หนด
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกําหนดเกี6ยวกับการปฏิบตั ิงาน ถ้ามีขอ้ ความ
จํากัดอํานาจของผูอ้ าํ นวยการในการทํานิตกิ รรมไว้ประการใด ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๙ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึง6 หนึ6งของจํานวนกรรมการทัง% หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในการประชุม คณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่ มาประชุ มหรือ ไม่ อ าจ
ปฏิบตั หิ น้าทีไ6 ด้ ให้ทป6ี ระชุมเลือกกรรมการคนหนึ6งเป็ นประธานในทีป6 ระชุม
ในการปฏิบตั ิหน้าที6 ประธานกรรมการหรือกรรมการผูใ้ ดมีส่วนได้เสียโดยตรง
หรือโดยอ้อมในเรื6องที6คณะกรรมการพิจารณา ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้นัน%
แจ้งให้ท6ปี ระชุมทราบและให้ท6ปี ระชุมพิจารณาว่าประธานกรรมการหรือกรรมการผู้นัน%
สมควรจะอยู่ในทีป6 ระชุมหรือจะมีมติในการประชุมเรื6องนัน% ได้หรือไม่ ทัง% นี% ตามระเบียบ
ทีค6 ณะกรรมการกําหนด
การวินิจฉัยชีข% าดของทีป6 ระชุมให้ถอื เสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ6งให้มหี นึ6งเสียง
ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในทีป6 ระชุมออกเสียงเพิม6 ขึน% อีกเสียงหนึ6ง
เป็ นเสียงชีข% าด
มาตรา ๒๐ คณะกรรมการมีอํานาจแต่ งตัง% ผู้ทรงคุณวุฒิซ6งึ มีความเชี6ยวชาญ
เป็ นที6ปรึกษาคณะกรรมการ และมีอํานาจแต่ งตัง% คณะอนุ กรรมการ เพื6อพิจารณาหรือ
ปฏิบตั กิ ารอย่างหนึ6งอย่างใดตามทีค6 ณะกรรมการมอบหมายได้
ที6ป รึก ษาคณะกรรมการและคณะอนุ ก รรมการจะต้อ งไม่ เป็ น ผู้ม ีส่ว นได้เสีย
ในกิจการทีก6 ระทํากับสถาบัน หรือในกิจการทีเ6 ป็ นการแข่งขันกับกิจการของสถาบันหรือ
ขัดหรือแย้งกับวัตถุประสงค์ของสถาบัน ทัง% นี% ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่เป็ น
ผูซ้ ง6ึ คณะกรรมการมอบหมายให้เป็ นประธานกรรมการ กรรมการ หรือผูแ้ ทนของสถาบัน
ในการเข้าร่วมทุนกับนิตบิ ุคคลอื6นตามมาตรา ๘ (๕)
การประชุมคณะอนุกรรมการให้นํามาตรา ๑๙ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๑ ให้ประธานกรรมการ กรรมการ ทีป6 รึกษาคณะกรรมการ ประธาน
อนุกรรมการและอนุกรรมการได้รบั เบีย% ประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื6นตามหลักเกณฑ์
ทีค6 ณะรัฐมนตรีกาํ หนด
๑๕๑
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มาตรา ๒๒ ให้สถาบันมีผอู้ าํ นวยการคนหนึ6ง
คณะกรรมการเป็ นผูม้ อี าํ นาจสรรหา แต่งตัง% และถอดถอนผูอ้ าํ นวยการ
ในกรณี ที6 ไ ม่ มี ผู้ อํ า นวยการห รื อ ผู้ อํ า นวยการไม่ อ าจปฏิ บ ั ติ ห น้ าที6 ไ ด้
ให้รองผู้อํานวยการที6มีอ าวุโสตามลําดับ ปฏิบ ัติห น้ า ที6แ ทน ถ้าไม่ มีร องผู้อํา นวยการ
ให้คณะกรรมการแต่งตัง% กรรมการคนหนึ6งเป็ นผูป้ ฏิบตั หิ น้าทีแ6 ทน
มาตรา ๒๓ ผู้อํานวยการต้องเป็ นผู้สามารถทํางานให้แก่สถาบันได้เต็มเวลา
และต้องเป็ นผูท้ ม6ี คี ุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี%
(๑) มีสญ
ั ชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต6ํากว่าสามสิบห้าปี บริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบห้าปี บริบูรณ์ในวันที6
ได้รบั การแต่งตัง%
(๓) เป็ นผู้ทรงคุณ วุฒิซ6ึงมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ เหมาะสม
กับกิจการของสถาบันตามที6กําหนดไว้ในวัตถุประสงค์และอํานาจหน้าที6ตามมาตรา ๗
และมาตรา ๘
(๔) ไม่มลี กั ษณะต้องห้ามอย่างหนึ6งอย่างใดตามมาตรา ๑๔ (๓) (๔) (๕) (๖)
หรือ (๗)
มาตรา ๒๔ ผูอ้ าํ นวยการมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสีป6 ี และอาจได้รบั แต่งตัง%
อีกได้แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
มาตรา ๒๕ นอกจากการพ้นจากตําแหน่ งตามวาระ ผูอ้ าํ นวยการพ้นจากตําแหน่ ง
เมื6อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ออกตามกรณีทก6ี าํ หนดไว้ในข้อตกลงระหว่างคณะกรรมการกับผูอ้ าํ นวยการ
(๔) คณะกรรมการให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที6 มีความประพฤติเสื6อมเสีย
หรือหย่อนความสามารถ
(๕) ขาดคุณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะต้องห้ามอย่างหนึ6งอย่างใดตามมาตรา ๒๓
มติของคณะกรรมการให้ผูอ้ าํ นวยการออกจากตําแหน่งตาม (๔) ต้องประกอบด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนกรรมการที6มอี ยู่โดยไม่นับรวมตําแหน่ ง
ผูอ้ าํ นวยการ
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มาตรา ๒๖ ผู้อํานวยการมีห น้ าที6บ ริห ารกิจการของสถาบัน ให้เป็ น ไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์ของสถาบัน ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกําหนด นโยบาย มติ และประกาศ
ของคณะกรรมการ และเป็ น ผู้บ ังคับ บัญ ชาเจ้าหน้ าที6และลูก จ้างทุ ก ตํ าแหน่ ง เว้น แต่
ผูด้ าํ รงตําแหน่งผูต้ รวจสอบภายในตามมาตรา ๓๔ วรรคสอง รวมทัง% ให้มหี น้าที6 ดังต่อไปนี%
(๑) เสนอเป้ าหมาย แผนงาน และโครงการต่ อ คณะกรรมการ เพื6 อ ให้
การดําเนินงานของสถาบันบรรลุวตั ถุประสงค์
(๒) เสนอรายงานประจําปี เกี6ยวกับผลการดําเนินงานด้านต่ าง ๆ ของสถาบัน
รวมทัง% รายงานการเงินและบัญชี ตลอดจนเสนอแผนการเงินและงบประมาณของปี ต่อไป
ต่อคณะกรรมการเพื6อพิจารณา
(๓) เสนอความเห็นเกีย6 วกับการปรับปรุงกิจการและการดําเนินงานของสถาบัน
ให้มปี ระสิทธิภาพและเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ต่อคณะกรรมการ
ผูอ้ าํ นวยการต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในการบริหารกิจการของสถาบัน
มาตรา ๒๗ ผูอ้ าํ นวยการมีอาํ นาจ
(๑) แต่ งตัง% รองผู้อํานวยการหรือ ผู้ช่ว ยผู้อํานวยการโดยความเห็น ชอบของ
คณะกรรมการเพื6อเป็ นผูช้ ่วยปฏิบตั งิ านของผูอ้ าํ นวยการตามทีผ6 อู้ าํ นวยการมอบหมาย
(๒) บรรจุ แต่งตัง% เลื6อน ลด ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยเจ้าหน้าที6
และลูก จ้า งตลอดจนให้ เจ้า หน้ า ที6แ ละลู ก จ้า งออกจากตํ า แหน่ ง ทัง% นี% ตามระเบีย บ
หรือข้อบังคับทีค6 ณะกรรมการกําหนด
(๓) วางระเบียบเกีย6 วกับการดําเนินงานของสถาบันโดยไม่ขดั หรือแย้งกับกฎหมาย
มติข องคณะรัฐมนตรี และระเบีย บ ข้อ บังคับ ข้อ กําหนด นโยบาย มติ หรือ ประกาศ
ทีค6 ณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๒๘ ในกิจการทีเ6 กีย6 วข้องกับบุคคลภายนอก ให้ผอู้ าํ นวยการเป็ นผูแ้ ทน
ของสถาบัน เพื6อการนี% ผู้อํานวยการจะมอบอํานาจให้บุคคลใดปฏิบตั ิงานเฉพาะอย่าง
แทนก็ได้ แต่ตอ้ งเป็ นไปตามระเบียบหรือข้อบังคับทีค6 ณะกรรมการกําหนด
นิตกิ รรมใดทีผ6 อู้ ํานวยการหรือผูร้ บั มอบอํานาจจากผูอ้ าํ นวยการกระทําโดยฝ่ าฝื น
ระเบียบหรือข้อบังคับทีค6 ณะกรรมการกําหนดย่อมไม่ผกู พันสถาบัน เว้นแต่คณะกรรมการ
จะให้สตั ยาบัน
มาตรา ๒๙ ให้ ค ณะกรรมการเป็ น ผู้กํ า หนดอัต ราเงิน เดือ นและประโยชน์
ตอบแทนอื6นของผูอ้ าํ นวยการ ตามหลักเกณฑ์ทค6ี ณะรัฐมนตรีกาํ หนด
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หมวด ๔
ผูป้ ฏิบตั งิ านของสถาบัน
มาตรา ๓๐ ผูป้ ฏิบตั งิ านของสถาบันมีสามประเภท คือ
(๑) เจ้าหน้าที6หรือลูกจ้าง ได้แก่ ผู้ซง6ึ ปฏิบตั งิ านโดยได้รบั เงินเดือนหรือค่าจ้าง
จากงบประมาณของสถาบัน
(๒) ทีป6 รึกษาหรือผูเ้ ชีย6 วชาญ ได้แก่ ผูซ้ ง6ึ สถาบันจ้างให้ปฏิบตั หิ น้าทีเ6 ป็ นทีป6 รึกษา
หรือผูเ้ ชีย6 วชาญโดยมีสญ
ั ญาจ้าง
(๓) เจ้าหน้าทีข6 องรัฐซึง6 มาปฏิบตั งิ านของสถาบันเป็ นการชัวคราวตามมาตรา
6
๓๓
มาตรา ๓๑ เจ้าหน้ าที6และลูกจ้างต้องมีคุ ณ สมบัติและไม่ มีลกั ษณะต้องห้าม
ดังต่อไปนี%
(๑) มีสญ
ั ชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต6ํากว่าสิบแปดปี บริบรู ณ์ และไม่เกินหกสิบปี บริบรู ณ์
(๓) สามารถทํางานให้แก่สถาบันได้เต็มเวลา
(๔) มีคุ ณ วุฒิห รือ ประสบการณ์ เหมาะสมกับ วัต ถุ ป ระสงค์แ ละอํานาจหน้ า ที6
ของสถาบัน
(๕) ไม่ เ ป็ นข้า ราชการ พนั ก งาน หรือ ลู ก จ้ า งของส่ ว นราชการ พนั ก งาน
หรือ ลูก จ้า งของรัฐ วิส าหกิจ หรือ หน่ ว ยงานอื6น ของรัฐ หรือ พนั ก งานหรือ ลูก จ้า งของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน6
(๖) ไม่เป็ นทีป6 รึกษาหรือผูเ้ ชีย6 วชาญซึง6 มีสญ
ั ญาจ้างกับสถาบัน
(๗) ไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๔ (๓) (๔) (๕) หรือ (๗)
ความใน (๑) มิให้ใช้บงั คับแก่เจ้าหน้าที6และลูกจ้างชาวต่างประเทศซึ6งสถาบัน
จําเป็ นต้องจ้างหรือแต่งตัง% ตามข้อผูกพันหรือตามลักษณะของกิจการของสถาบัน
มาตรา ๓๒ เจ้าหน้าทีแ6 ละลูกจ้างพ้นจากตําแหน่งเมื6อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะต้องห้ามอย่างหนึ6งอย่างใดตามมาตรา ๓๑
(๔) ถูก ให้ออก เพราะไม่ ผ่านการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ทีค6 ณะกรรมการกําหนดไว้ในระเบียบหรือข้อบังคับ
(๕) ถู ก ไล่ อ อกหรือ ปลดออก เพราะผิ ด วิ นั ย ตามหลัก เกณฑ์ แ ละวิธี ก าร
ทีค6 ณะกรรมการกําหนดไว้ในระเบียบหรือข้อบังคับ
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มาตรา ๓๓ เพื6อประโยชน์ ในการบริหารงานของสถาบัน รัฐมนตรีอาจขอให้
ข้ า ราชการ พนั ก งาน เจ้ า หน้ า ที6 หรื อ ผู้ ป ฏิ บ ั ติ ง านอื6 น ในกระทรวง ทบวง กรม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ6น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนอื6น หรือหน่ วยงานอื6นของรัฐ
มาปฏิบตั ิงานเป็ นเจ้าหน้าทีห6 รือลูกจ้างของสถาบันเป็ นการชัวคราวได้
6
ทัง% นี% เมื6อได้รบั
อนุมตั จิ ากผูบ้ งั คับบัญชา หรือนายจ้างของผูน้ นั % และมีขอ้ ตกลงทีท6 าํ ไว้ในการอนุมตั ิ
ในกรณีทเ6ี จ้าหน้าทีข6 องรัฐได้รบั อนุ มตั ใิ ห้มาปฏิบตั งิ านเป็ นเจ้าหน้าทีห6 รือลูกจ้าง
ของสถาบันเป็ นการชัวคราวตามวรรคหนึ
6
6 ง ให้ถือว่าเป็ นการได้รบั อนุ ญาตให้ออกจาก
ราชการ หรือออกจากงานไปปฏิบตั งิ านใด ๆ และให้นับระยะเวลาระหว่างทีม6 าปฏิบตั งิ าน
ในสถาบัน สําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญหรือประโยชน์ตอบแทนอื6นทํานองเดียวกัน
เสมือนอยู่ปฏิบตั ริ าชการหรือปฏิบตั งิ านเต็มเวลาดังกล่าว แล้วแต่กรณี
เมื6อสิน% สุดระยะเวลาทีไ6 ด้รบั อนุมตั ใิ ห้มาปฏิบตั งิ านในสถาบัน ให้เจ้าหน้าทีข6 องรัฐ
ตามวรรคหนึ6งมีสทิ ธิได้รบั การบรรจุและแต่งตัง% ให้ดาํ รงตําแหน่งและรับเงินเดือนในส่วนราชการ
หรือหน่ วยงานเดิมในระดับตําแหน่ งที6ไม่ต6ํากว่าตําแหน่ งและเงินเดือนเดิมตามข้อตกลง
ทีท6 าํ ไว้ในการอนุมตั ิ
หมวด ๕
การบัญชี การตรวจสอบ และการประเมินผลงานของสถาบัน
มาตรา ๓๔ การบัญ ชีข องสถาบัน ให้จ ัด ทํ าตามหลัก สากล ตามแบบและ
หลักเกณฑ์ทค6ี ณะกรรมการกําหนด และต้องจัดให้มกี ารตรวจสอบภายในเกีย6 วกับการเงิน
การบัญชี และการพัสดุของสถาบัน ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบ
อย่างน้อยปี ละครัง%
ในการตรวจสอบภายใน ให้มผี ูป้ ฏิบตั งิ านของสถาบันทําหน้าทีเ6 ป็ นผูต้ รวจสอบ
ภายในโดยเฉพาะ และให้รบั ผิดชอบขึน% ตรงต่อคณะกรรมการตามระเบียบหรือข้อบังคับ
ทีค6 ณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๓๕ ให้สถาบันจัดทํางบดุล งบการเงิน และบัญชีทําการส่งผูส้ อบบัญชี
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วนั สิน% ปี บญ
ั ชีทุกปี
ในทุ ก รอบปี ให้สํา นั ก งานการตรวจเงิน แผ่ น ดิน หรือ บุ ค คลภายนอกตามที6
คณะกรรมการแต่งตัง% ด้วยความเห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็ นผูส้ อบบัญชี
และประเมิน ผลการใช้จ่ ายเงิน และทรัพ ย์สิน ของสถาบัน โดยให้แ สดงความคิด เห็น
เป็ นข้อวิเคราะห์ว่าการใช้จ่ายดังกล่าวเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ประหยัด และได้ผลตาม
เป้ าหมายเพียงใด แล้วทําบันทึกรายงานผลการสอบบัญชีเสนอต่อคณะกรรมการ
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เพื6อการนี% ให้ผสู้ อบบัญชีมอี าํ นาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐาน
ต่ าง ๆ ของสถาบัน สอบถามผู้อํา นวยการ ผู้ต รวจสอบภายใน เจ้า หน้ าที6แ ละลูก จ้า ง
หรือบุคคลอื6น และเรียกให้ส่งสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่ าง ๆ ของสถาบัน
เป็ นการเพิม6 เติมได้ตามความจําเป็ น
มาตรา ๓๖ ให้สถาบันทํารายงานประจําปี เสนอรัฐมนตรีทุกสิน% ปี งบประมาณ
รายงานนี%ให้กล่าวถึงผลงานของสถาบันในปี ทล6ี ่วงมาแล้ว บัญชีทําการ พร้อมทัง% รายงาน
ของผู้สอบบัญ ชี รวมทัง% คําชี%แจงเกี6ย วกับ นโยบายของคณะกรรมการ โครงการ และ
แผนงานทีจ6 ะจัดทําในภายหน้า
มาตรา ๓๗ เพื6อประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงระบบการปฏิบตั งิ านของ
สถาบัน ให้มีป ระสิทธิภ าพ เกิด ผลสัม ฤทธิ d สร้างความรับ ผิด ชอบและความเชื6อถือแก่
สาธารณชนในกิจการของสถาบัน ตลอดจนการติดตามความก้าวหน้าและการตรวจสอบ
การดําเนินงานของสถาบันให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ โครงการ และแผนงานทีไ6 ด้จดั ทําไว้
ให้สถาบันจัดให้มกี ารประเมินผลการดําเนินงานตามระยะเวลาที6คณะกรรมการกําหนด
แต่ตอ้ งไม่นานกว่าสามปี
การประเมินผลการดําเนินงานตามวรรคหนึ6ง ให้จดั ทําโดยสถาบัน หน่ วยงาน
องค์ ก รหรือ คณะบุ ค คลที6 เ ป็ นกลางและมี ค วามเชี6 ย วชาญในด้ า นการประเมิ น ผล
การดําเนินงาน โดยมีการคัดเลือกหรือแต่งตัง% ตามวิธกี ารทีค6 ณะกรรมการกําหนด
การประเมินผลการดําเนินงานของสถาบันจะต้องแสดงข้อเท็จจริงให้ปรากฏ
ในด้านประสิทธิผล ในด้านประสิทธิภาพ ในด้านการพัฒนาองค์กร และในรายละเอียดอื6น
ตามทีค6 ณะกรรมการจะได้กาํ หนดเพิม6 เติมขึน%
ในกรณี ท6ี มี เ หตุ ผ ลจํ า เป็ นเป็ นการเฉพาะกาล คณะกรรมการจะจัด ให้ มี
การประเมินผลการดําเนินงานเป็ นครัง% คราวตามมาตรานี%ดว้ ยก็ได้
หมวด ๖
การกํากับดูแล
มาตรา ๓๘ ให้รฐั มนตรีมอี าํ นาจหน้าทีก6 าํ กับดูแลการดําเนินกิจการของสถาบัน
ให้เป็ นไปตามกฎหมาย และให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดตัง% สถาบัน นโยบาย
ของรัฐบาล และมติของคณะรัฐมนตรีทเ6ี กีย6 วกับสถาบัน เพื6อการนี% ให้รฐั มนตรีมอี ํานาจ
สังให้
6 ส ถาบัน ชี%แจงแสดงความคิดเห็น ทํารายงาน หรือยับ ยัง% การกระทําของสถาบัน
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ทีข6 ดั ต่อวัตถุประสงค์ของการจัดตัง% สถาบัน นโยบายของรัฐบาล หรือมติของคณะรัฐมนตรี
ทีเ6 กีย6 วกับสถาบัน ตลอดจนสังสอบสวนข้
6
อเท็จจริงเกีย6 วกับการดําเนินการของสถาบันได้
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๓๙ เมื6อพระราชกฤษฎีกานี%ใช้บงั คับ ให้รฐั มนตรีเสนอคณะรัฐมนตรี
ดําเนินการตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื6ออนุ มตั ิ
ให้มกี ารโอนบรรดากิจการ ทรัพย์สนิ สิทธิ หนี% และงบประมาณของสํานักงานปลัดกระทรวง
วิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี เฉพาะในส่ ว นที6 เกี6ย วกับ โครงการจัด ตัง% สถาบัน วิจ ัย
ดาราศาสตร์แห่งชาติ ทีม6 อี ยู่ในวันทีพ6 ระราชกฤษฎีกานี%ใช้บงั คับ ไปเป็ นของสถาบันตาม
พระราชกฤษฎีกานี%
มาตรา ๔๐ ในวาระเริ6ม แรก ให้ ค ณะกรรมการดํ า เนิ น โครงการจัด ตั %ง
สถาบันวิจยั ดาราศาสตร์แห่งชาติ สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ซึง6 ดํารงตําแหน่ งอยู่ในวันทีพ6 ระราชกฤษฎีกานี%ใช้บงั คับ ปฏิบตั หิ น้าทีค6 ณะกรรมการตาม
พ ระราชกฤษ ฎี ก านี% ไปพ ลางก่ อ นจนกว่ า จะมี ก ารแต่ ง ตั %ง คณ ะกรรมการตาม
พระราชกฤษฎี ก านี% ซึ6ง ต้ อ งไม่ เกิน หนึ6 ง ร้อ ยยี6สิบ วัน นั บ แต่ ว ัน ที6พ ระราชกฤษฎีก านี%
ใช้บงั คับ และปฏิบตั หิ น้าทีต6 ่าง ๆ เท่าทีจ6 าํ เป็ นเกีย6 วกับการดําเนินงานของสถาบัน
มาตรา ๔๑ ในวาระเริม6 แรก ให้ผอู้ ํานวยการโครงการจัดตัง% สถาบันวิจยั ดาราศาสตร์
แห่ งชาติ สํา นัก งานปลัด กระทรวงวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี ซึ6ง ดํารงตํ าแหน่ ง อยู่
ในวันที6พระราชกฤษฎีกานี%ใช้บงั คับ ปฏิบตั ิหน้าที6ผู้อํานวยการตามพระราชกฤษฎีกานี%
ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตัง% ผูอ้ ํานวยการตามพระราชกฤษฎีกานี% ซึง6 ต้องไม่เกิน
หนึ6งร้อยแปดสิบวันนับแต่วนั ทีพ6 ระราชกฤษฎีกานี%ใช้บงั คับ
มาตรา ๔๒ การเปลี6ยนพนักงานหรือลูกจ้างของโครงการจัดตัง% สถาบันวิจยั
ดาราศาสตร์แห่งชาติ สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปเป็ นเจ้าหน้าที6
หรือลูกจ้างของสถาบันตามพระราชกฤษฎีกานี% ให้ดาํ เนินการให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน
นับแต่วนั ทีพ6 ระราชกฤษฎีกานี%ใช้บงั คับ
พนั ก งานหรือ ลู ก จ้า งของโครงการจัด ตัง% สถาบัน วิจ ัย ดาราศาสตร์แ ห่ ง ชาติ
สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึง6 ประสงค์จะเปลีย6 นไปเป็ นเจ้าหน้าที6
หรือลูกจ้างของสถาบันตามพระราชกฤษฎีกานี% ต้องผ่านการคัดเลือกและประเมินตาม
หลักเกณฑ์และวิธกี ารทีค6 ณะกรรมการตามมาตรา ๔๐ กําหนด ซึง6 หลักเกณฑ์และวิธกี าร
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ดัง กล่ า วต้ อ งไม่ ข ัด หรือ แย้ง กับ หลัก เกณฑ์ ท6ีค ณะรัฐ มนตรีกํ า หนดตามมาตรา ๑๐
แห่งพระราชบัญญัตอิ งค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒
การบรรจุหรือแต่งตัง% พนักงานหรือลูกจ้างตามวรรคหนึ6งให้ดํารงตําแหน่ งใด ๆ
ในสถาบัน ตามพระราชกฤษฎีก านี% ให้เป็ น ไปตามอัต รากํ า ลัง คุ ณ สมบัติ และอัต รา
เงินเดือน ตามที6คณะกรรมการตามมาตรา ๔๐ กําหนด ซึง6 จะต้องพิจารณาให้สอดคล้อง
กับโครงสร้างและอัตรากําลังของสถาบันตามพระราชกฤษฎีกานี%จะมีขน%ึ ด้วย และจะต้อง
ได้ร ับ เงิน เดือน ค่ าจ้าง ค่ าตอบแทน หรือสวัส ดิก ารและประโยชน์ ต อบแทนอย่ า งอื6น
ซึง6 รวมกันแล้วต้องไม่น้อยกว่าทีพ6 นักงานหรือลูกจ้างผูน้ นั % ได้รบั อยู่เดิม
การเปลี6ย นไปเป็ น เจ้าหน้ าที6หรือลูกจ้างของสถาบันตามพระราชกฤษฎีกานี%
ไม่ถอื เป็ นการออกจากงานเพราะสังกัดเดิมเลิกจ้าง
การบรรจุและแต่ งตัง% ผู้ท6ผี ่านการคัดเลือกและประเมินตามวรรคหนึ6ง ให้มีผล
ในวันทีค6 ณะรัฐมนตรีมมี ติอนุมตั ใิ ห้มกี ารดําเนินการตามมาตรา ๓๙
มาตรา ๔๓ ในระหว่างทีย6 งั ไม่มรี ะเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกําหนดของ
สถาบันตามพระราชกฤษฎีกานี% ให้นําระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกําหนดของ
คณะกรรมการดําเนินโครงการจัดตัง% สถาบันวิจยั ดาราศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี หรือของสํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในส่วนที6
เกี6ย วกับ การปฏิบ ัติงานตามขอบวัต ถุ ประสงค์ห รือ อํานาจหน้ าที6ท6ีจ ะเป็ น ของสถาบัน
ตามพระราชกฤษฎีกานี%ทใ6ี ช้บงั คับอยู่ก่อนวันทีพ6 ระราชกฤษฎีกานี%ใช้บงั คับ มาใช้บงั คับ
โดยอนุโลม
ผูร้ บั สนองพระบรมราชโองการ
สมชาย วงศ์สวัสดิ d
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี% คือ โดยทีเ6 ป็ นการสมควร
ส่งเสริมการดําเนินการด้านดาราศาสตร์เกี6ยวกับการค้นคว้าวิจยั และพัฒนา การสร้าง
เครือ ข่า ยการวิจยั และวิช าการ การส่งเสริม สนั บ สนุ น และประสานความร่วมมือกับ
หน่ ว ยงานอื6น ของรัฐ สถาบัน การศึก ษาอื6น ที6เ กี6ย วข้อ ง และภาคเอกชน ตลอดจน
การให้บริการถ่ายทอดองค์ความรูแ้ ละเทคโนโลยี ให้เป็ นไปด้วยความคล่องตัว รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ สมควรจัดตัง% สถาบันวิจยั ดาราศาสตร์แห่งชาติขน%ึ เป็ นองค์การมหาชน
ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยองค์ ก ารมหาชนเพื6 อ ดํ า เนิ น การดัง กล่ า ว จึง จํ า เป็ นต้ อ งตรา
พระราชกฤษฎีกานี%
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พระราชกฤษฎีกา
จัดตัง% สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)
พ.ศ. ๒๕๕๑
ภูมพิ ลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที6 ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
เป็ นปี ท6ี ๖๓ ในรัชกาลปั จจุบนั
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพ ลอดุ ล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที6 เ ป็ นการสมควรจั ด ตั ง% สถาบั น เทคโนโลยี ป้ องกั น ประเทศขึ% น เป็ น
องค์การมหาชนตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
และมาตรา ๕ แห่ งพระราชบัญ ญัติอ งค์ก ารมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงทรงพระกรุ ณ า
โปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึน% ไว้ ดังต่อไปนี%
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎี ก านี% เ รีย กว่ า “พระราชกฤษฎี ก าจัด ตัง% สถาบัน
เทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๑”
มาตรา ๒ ๙๑ พระราชกฤษฎี ก านี% ใ ห้ ใ ช้ บ ัง คับ ตัง% แต่ ว ัน ถัด จากวัน ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชกฤษฎีกานี%
“เทคโนโลยีป้ องกันประเทศ” หมายความว่า วิทยาการในการนํ าองค์ค วามรู้
ด้านวิทยาศาสตร์ทม6ี อี ยู่หลากหลายแขนงมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการป้ องกัน
ประเทศและด้านการทหารอื6น ๆ รวมถึงการประยุกต์ใช้ประโยชน์แก่ประเทศเป็ นส่วนรวม
“โครงการขนาดใหญ่ดา้ นยุทโธปกรณ์” หมายความว่า โครงการทีส6 ภากลาโหม
กําหนดและอนุมตั ใิ ห้มแี ผนแม่บทในการดําเนินโครงการ และมีวตั ถุประสงค์เพื6อการสร้าง
ต้นแบบยุทโธปกรณ์โดยวิธกี ารวิจยั และพัฒนา
“สถาบัน” หมายความว่า สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)
๙๑

ราชกิจจานุ เบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนที6 ๑๓๘ ก/หน้า ๕๗/๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๑
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“คณะกรรมการ” หมายความว่ า คณะกรรมการบริห ารสถาบัน เทคโนโลยี
ป้ องกันประเทศ
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
“ผูอ้ าํ นวยการ” หมายความว่า ผูอ้ าํ นวยการสถาบัน
“เจ้าหน้าที”6 หมายความว่า เจ้าหน้าทีส6 ถาบัน
“ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างสถาบัน
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผรู้ กั ษาการตามพระราชกฤษฎีกานี%
มาตรา ๔ ให้รฐั มนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี%
หมวด ๑
การจัดตัง% วัตถุประสงค์ และอํานาจหน้าที6
มาตรา ๕ ให้จดั ตัง% องค์การมหาชนขึ%น เรียกว่า “สถาบัน เทคโนโลยีป้ องกัน
ประเทศ (องค์การมหาชน)” เรียกโดยย่อว่า “สทป.” และให้ใช้ช6ือเป็ นภาษาอังกฤษว่า
“Defence Technology Institute (Public Organization)” เรียกโดยย่อว่า “DTI”
มาตรา ๖ ให้สถาบัน มีท6ีตัง% ของสํานัก งานแห่ งใหญ่ อ ยู่ใ นกรุงเทพมหานคร
หรือในจังหวัดอื6นตามทีร6 ฐั มนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๗ ให้สถาบันมีวตั ถุประสงค์ ดังต่อไปนี%
(๑) ศึก ษา ค้น คว้า วิจ ัย และพัฒ นาโครงการขนาดใหญ่ ด้า นยุ ท โธปกรณ์
เทคโนโลยีป้ องกัน ประเทศ และดําเนิ น การอื6น ที6เกี6ย วกับ หรือ ต่ อ เนื6 องกับ การพัฒ นา
เทคโนโลยีป้องกันประเทศ
(๒) เป็ นศูนย์ขอ้ มูลความรูด้ า้ นเทคโนโลยีป้องกันประเทศให้แก่กระทรวงกลาโหม
เพื6อใช้ในการกําหนดนโยบายและแผนการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
(๓) ประสานความร่วมมือด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศกับหน่ วยงานอื6นของรัฐ
สถาบันการศึกษาอื6นทีเ6 กีย6 วข้อง และภาคเอกชน ทัง% ในประเทศและต่างประเทศ
(๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรม การค้นคว้าวิจยั และการพัฒนาบุคลากร
ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
(๕) เป็ นศูนย์กลางในการให้บริการข้อมูลและสารสนเทศด้านเทคโนโลยีป้องกัน
ประเทศและส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทางวิชาการ เพื6อเผยแพร่ความรูเ้ กีย6 วกับเทคโนโลยี
ป้ องกันประเทศ
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มาตรา ๘ เพื6อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามมาตรา ๗ ให้สถาบันมีอาํ นาจและหน้าที6
ดังต่อไปนี%
(๑) ถือกรรมสิทธิ d มีสทิ ธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ
(๒) ก่ อ ตั ง% สิท ธิ หรือ ทํ า นิ ติ ก รรมทุ ก ประเภทผู ก พั น ทรัพ ย์ สิน ตลอดจน
ทํานิตกิ รรมอื6นใดเพื6อประโยชน์ในการดําเนินกิจการของสถาบัน
(๓) ทําความตกลงและร่วมมือกับองค์การหรือหน่ วยงานอื6นทัง% ภาครัฐและเอกชน
ทัง% ในประเทศและต่ างประเทศในกิจ การที6เกี6ย วกับ การดํา เนิ น การตามวัต ถุ ป ระสงค์
ของสถาบัน
(๔) จัดให้มแี ละให้ทุนเพื6อสนับสนุนการศึกษาวิจยั ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
(๕) เข้าร่วมทุนกับนิตบิ ุคคลอื6นในกิจการทีเ6 กีย6 วกับวัตถุประสงค์ของสถาบัน
(๖) เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง ค่าตอบแทน หรือค่าบริการในการดําเนิน
กิจการต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน ทัง% นี% ตามหลักเกณฑ์และอัตราทีค6 ณะกรรมการ
กําหนด
(๗) ดําเนินการอื6นใดทีจ6 าํ เป็ นหรือต่อเนื6องเพื6อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของสถาบัน
การเข้าร่วมทุนตาม (๕) ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทค6ี ณะรัฐมนตรีกาํ หนด
หมวด ๒
ทุน รายได้ และทรัพย์สนิ
มาตรา ๙ ทุนและทรัพย์สนิ ในการดําเนินกิจการของสถาบัน ประกอบด้วย
(๑) เงินและทรัพย์สนิ ทีไ6 ด้รบั โอนมาตามมาตรา ๓๙
(๒) เงินอุดหนุนทัวไปที
6 ร6 ฐั บาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสม
(๓) เงินอุด หนุ น จากภาคเอกชนหรือองค์กรอื6น รวมทัง% จากต่ างประเทศหรือ
องค์การระหว่างประเทศ และเงินหรือทรัพย์สนิ ทีม6 ผี อู้ ุทศิ ให้
(๔) ค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง ค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือรายได้จากการดําเนินกิจการ
(๕) ดอกผลของเงินหรือรายได้จากทรัพย์สนิ ของสถาบัน
การรับเงินหรือทรัพย์สนิ ตาม (๓) จะต้องไม่กระทําในลักษณะที6ทําให้สถาบัน
ขาดความเป็ นอิสระหรือความเป็ นกลาง
มาตรา ๑๐ บรรดารายได้ของสถาบันไม่เป็ นรายได้ทต6ี ้องนําส่งกระทรวงการคลัง
ตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณ
ในกรณีทม6ี เี หตุจาํ เป็ นหรือสมควร สถาบันโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
อาจนํารายได้ของสถาบันในจํานวนทีเ6 ห็นว่าสมควรส่งกระทรวงการคลังเพื6อเป็ นรายได้แผ่นดิน
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มาตรา ๑๑ ให้อสังหาริม ทรัพ ย์ซ6ึงสถาบัน ได้ม าจากการให้ ห รือซื%อ ด้วยเงิน
รายได้ของสถาบันเป็ นกรรมสิทธิของสถาบั
น
d
ให้สถาบันมีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้ จําหน่ าย และจัดหา
ประโยชน์จากทรัพย์สนิ ของสถาบัน
มาตรา ๑๒ การใช้จ่ า ยของสถาบัน ให้ ใช้ จ่ า ยไปเพื6 อ กิจ การของสถาบัน
โดยเฉพาะ
การเก็บรักษาและเบิกจ่ายเงินของสถาบัน ให้เป็ นไปตามข้อบังคับทีค6 ณะกรรมการ
กําหนด
หมวด ๓
การบริหารและการดําเนินกิจการ
มาตรา ๑๓ ให้ มีค ณะกรรมการคณะหนึ6 ง เรีย กว่ า “คณะกรรมการบริห าร
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ” ประกอบด้วย
(๑) ประธานกรรมการ ซึง6 คณะรัฐมนตรีแต่งตัง% จากผู้มคี วามรู้ ความเชีย6 วชาญ
และประสบการณ์ สูง ทางด้า นเทคโนโลยีป้ อ งกัน ประเทศ ด้า นอุ ต สาหกรรมป้ อ งกัน
ประเทศ หรือด้านอื6นทีเ6 กีย6 วข้องและเป็ นประโยชน์ต่อกิจการของสถาบัน
(๒) กรรมการโดยตํ า แหน่ ง จํ า นวนห้ า คน ได้ แ ก่ ปลัด กระทรวงกลาโหม
เสนาธิการทหาร เสนาธิการทหารบก เสนาธิการทหารเรือ และเสนาธิการทหารอากาศ
(๓) กรรมการผู้ท รงคุณ วุฒิ จํานวนไม่ เกินสี6คน ซึ6งคณะรัฐมนตรีแต่ งตัง% จาก
ผูม้ คี วามรู้ ความเชีย6 วชาญ และประสบการณ์สงู เป็ นทีป6 ระจักษ์ในด้านเทคโนโลยีป้องกัน
ประเทศ ด้านอุตสาหกรรมป้ องกันประเทศ หรือด้านอื6นที6เกี6ยวข้องและเป็ นประโยชน์
ต่ อ กิจ การของสถาบัน โดยในจํา นวนนี% ต้อ งเป็ น ผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิซ6ึงมิใช่ ข้าราชการหรือ
ผูป้ ฏิบตั งิ านในหน่วยงานของรัฐทีม6 ตี ําแหน่งหรือเงินเดือนประจําร่วมอยู่ดว้ ย
ให้ผูอ้ ํานวยการเป็ นกรรมการและเลขานุ การโดยตําแหน่ ง และให้ผู้อํานวยการ
แต่งตัง% เจ้าหน้าทีเ6 ป็ นผูช้ ่วยเลขานุการได้ตามความจําเป็ น
หลัก เกณฑ์แ ละวิธีก ารสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิ
รวมทัง% การสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ เพื6อดํารงตําแหน่ งแทน
ผูซ้ ง6ึ พ้นจากตําแหน่ งก่อนวาระตามมาตรา ๑๗ ให้เป็ นไปตามระเบียบทีร6 ฐั มนตรีกําหนด
โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการ
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มาตรา ๑๔ ประธานกรรมการและกรรมการผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิ ต้อ งมีคุ ณ สมบัติ
และไม่มลี กั ษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี%
(๑) มีสญ
ั ชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต6ํากว่าสามสิบห้าปี บริบรู ณ์ และไม่เกินเจ็ดสิบปี บริบรู ณ์
(๓) ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๔) ไม่เคยได้รบั โทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที6สุดให้จําคุก เว้นแต่ เป็ นโทษ
สําหรับความผิดทีไ6 ด้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) ไม่ เป็ น ผู้ดํ ารงตํ าแหน่ งทางการเมือ ง สมาชิก สภาท้อ งถิ6น หรือ ผู้บ ริห าร
ท้องถิน6 กรรมการหรือผูด้ าํ รงตําแหน่ งซึง6 รับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ทีป6 รึกษา
พรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าทีพ6 รรคการเมือง
(๖) ไม่เป็ นเจ้าหน้าที6หรือลูกจ้าง หรือที6ปรึกษาหรือผู้เชี6ยวชาญที6มสี ญ
ั ญาจ้าง
กับสถาบัน
(๗) ไม่เป็ นผูม้ สี ว่ นได้เสียในกิจการทีก6 ระทํากับสถาบัน หรือในกิจการทีเ6 ป็ นการแข่งขัน
กับกิจ การของสถาบันหรือขัดหรือแย้งกับวัตถุ ประสงค์ของสถาบัน ไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อม เว้นแต่เป็ นผูซ้ ง6ึ คณะกรรมการมอบหมายให้เป็ นประธานกรรมการ กรรมการ
หรือผูแ้ ทนของสถาบันในการเข้าร่วมทุนกับนิตบิ ุคคลอื6นตามมาตรา ๘ (๕)
ความใน (๑) มิให้ใช้บงั คับแก่กรรมการชาวต่างประเทศซึ6งสถาบันจําเป็ นต้อง
แต่ งตัง% ตามข้อผูกพัน หรือตามลัก ษณะของกิจ การของสถาบัน หรือ มีคุณ สมบัติดีเด่ น
เหมาะสมกับกิจการของสถาบัน
มาตรา ๑๕ ประธานกรรมการและกรรมการผูท้ รงคุณวุฒมิ วี าระการดํารงตําแหน่ ง
คราวละสีป6 ี
เมื6อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ6ง หากยังมิได้มกี ารแต่งตัง% ประธานกรรมการ
หรือกรรมการผูท้ รงคุณวุฒขิ น%ึ ใหม่ ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผูท้ รงคุณวุฒซิ ง6ึ พ้น
จากตําแหน่ งตามวาระนัน% อยู่ในตําแหน่ งเพื6อดําเนินงานต่อไปจนกว่าประธานกรรมการ
หรือกรรมการผูท้ รงคุณวุฒซิ ง6ึ ได้รบั แต่งตัง% ใหม่เข้ารับหน้าที6
ประธานกรรมการหรือ กรรมการผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิซ6ึง พ้น จากตํ า แหน่ งตามวาระ
อาจได้รบั แต่งตัง% อีกได้ แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
มาตรา ๑๖ นอกจากการพ้ น จากตํ า แหน่ ง ตามวาระ ประธานกรรมการ
และกรรมการผูท้ รงคุณวุฒพิ น้ จากตําแหน่งเมื6อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
๑๖๔
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(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที6 มีความประพฤติเสื6อมเสีย
หรือหย่อนความสามารถ
(๔) ขาดคุณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะต้องห้ามอย่างหนึ6งอย่างใดตามมาตรา ๑๔
มาตรา ๑๗ ในกรณี ท6ีประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิ พ้ น จาก
ตํ าแหน่ งก่ อนวาระหรือในกรณี ท6ีค ณะรัฐมนตรีแต่ งตัง% กรรมการผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิ เพิ6ม ขึ%น
ในระหว่ างที6กรรมการซึ6งแต่ งตัง% ไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตํ าแหน่ ง ให้ผู้ได้รบั แต่ งตัง% แทน
ตํ าแหน่ ง ที6 ว่ า งหรือ เป็ นกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เพิ6 ม ขึ%น อยู่ ในตํ า แหน่ งเท่ า กั บ วาระ
ทีเ6 หลืออยู่ของประธานกรรมการหรือกรรมการผูท้ รงคุณวุฒซิ ง6ึ ได้แต่งตัง% ไว้แล้ว เว้นแต่วาระ
ทีเ6 หลืออยู่ไม่ถงึ เก้าสิบวันจะไม่แต่งตัง% ประธานกรรมการหรือกรรมการผูท้ รงคุณวุฒแิ ทนก็ได้
ในกรณีทป6ี ระธานกรรมการหรือกรรมการผูท้ รงคุณวุฒพิ น้ จากตําแหน่งก่อนวาระ
ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการทัง% หมดเท่าทีม6 อี ยู่จนกว่าจะมีการแต่งตัง% ประธาน
กรรมการหรือ กรรมการผู้ท รงคุ ณ วุฒิต ามวรรคหนึ6 ง และในกรณี ท6ีป ระธานกรรมการ
พ้นจากตําแหน่ งก่อนวาระให้กรรมการที6เหลือเลือกกรรมการคนหนึ6งทําหน้าที6ประธาน
กรรมการเป็ นการชัวคราว
6
มาตรา ๑๘ คณะกรรมการมีอํานาจหน้าทีค6 วบคุมดูแลสถาบันให้ดําเนินกิจการ
ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ทก6ี าํ หนดไว้ อํานาจหน้าทีเ6 ช่นว่านี%ให้รวมถึง
(๑) กํ า หนดนโยบายการบริห ารงาน การจัด หาทุ น และให้ ค วามเห็น ชอบ
แผนการดําเนินงานของสถาบัน
(๒) อนุมตั แิ ผนการลงทุน แผนการเงิน และงบประมาณประจําปี ของสถาบัน
(๓) ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผู้อํานวยการและผู้ปฏิบตั ิงานของสถาบัน
ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีค6 ณะกรรมการกําหนด
(๔) ควบคุมดูแลการดําเนินงานและการบริหารงานทัวไป
6 ตลอดจนออกระเบียบ
ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกําหนดเกีย6 วกับสถาบันในเรื6อง ดังต่อไปนี%
(ก) การบริห ารงานทัว6 ไปของสถาบัน การจัด แบ่ งส่ว นงานของสถาบัน
และขอบเขตอํานาจหน้าทีข6 องส่วนงานดังกล่าว
(ข) การกําหนดตําแหน่ ง คุณสมบัตเิ ฉพาะตําแหน่ง อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง
และเงินอื6นของเจ้าหน้าทีแ6 ละลูกจ้าง
(ค) การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตัง% การประเมินผลงาน การถอดถอน
วินั ย และการลงโทษทางวินั ย การออกจากตํ า แหน่ ง การร้อ งทุ ก ข์แ ละการอุ ท ธรณ์
การลงโทษของเจ้าหน้าทีแ6 ละลูกจ้าง รวมทัง% วิธกี ารและเงื6อนไขในการจ้างลูกจ้าง
๑๖๕
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(ง) การบริหารและการจัดการการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สนิ ของสถาบัน
รวมทัง% การบัญชีและการจําหน่ายทรัพย์สนิ จากบัญชีเป็ นสูญ
(จ) การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อ6นื แก่เจ้าหน้าทีแ6 ละลูกจ้าง
(ฉ) ขอบเขตอํ า นาจหน้ า ที6แ ละระเบีย บเกี6ย วกับ การปฏิบ ัติ ห น้ า ที6ข อง
ผูต้ รวจสอบภายใน
(ช) การสรรหา การแต่ งตัง% และถอดถอนผู้อํา นวยการ การปฏิบ ัติงาน
ของผูอ้ าํ นวยการ และการมอบหมายให้ผอู้ 6นื ปฏิบตั งิ านแทน
(ซ) หลั ก เกณ ฑ์ แ ละวิ ธี ก ารในการให้ ทุ น สนั บ สนุ นการศึ ก ษาวิ จ ั ย
ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
(๕) ให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์การจัดเก็บและอัตราค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง
ค่าตอบแทน และค่าบริการในการดําเนินกิจการของสถาบัน
(๖) ให้ค วามเห็น ชอบรายงานประจําปี แ ละเสนอต่ อรัฐมนตรีเพื6อ ปฏิบ ัติก าร
ให้เป็ นไปตามพระราชกฤษฎีกานี%
(๗) กระทําการอื6นใดทีจ6 าํ เป็ นหรือต่อเนื6องเพื6อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของสถาบัน
ระเบี ย บเกี6 ย วกั บ การจํ า หน่ า ยทรัพ ย์ สิ น จากบั ญ ชี เ ป็ นสู ญ ตาม (๔) (ง)
ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทค6ี ณะรัฐมนตรีกาํ หนด
มาตรา ๑๙ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึง6 หนึ6ง
ของจํานวนกรรมการทัง% หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในการประชุม คณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่ มาประชุ มหรือ ไม่ อ าจ
ปฏิบตั หิ น้าทีไ6 ด้ ให้ทป6ี ระชุมเลือกกรรมการคนหนึ6งเป็ นประธานในทีป6 ระชุม
ในการปฏิบตั ิหน้าที6 ประธานกรรมการหรือกรรมการผูใ้ ดมีส่วนได้เสียโดยตรง
หรือโดยอ้อมในเรื6องที6คณะกรรมการพิจารณา ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้นัน%
แจ้งให้ทป6ี ระชุมทราบ และให้ทป6ี ระชุมพิจารณาว่าประธานกรรมการหรือกรรมการผูน้ ัน%
สมควรจะอยู่ในทีป6 ระชุมหรือจะมีมติในการประชุมเรื6องนัน% ได้หรือไม่ ทัง% นี% ตามระเบียบ
ทีค6 ณะกรรมการกําหนด
การวินิจฉัยชีข% าดของทีป6 ระชุมให้ถอื เสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ6งให้มหี นึ6งเสียง
ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในทีป6 ระชุมออกเสียงเพิม6 ขึน% อีกเสียงหนึ6ง
เป็ นเสียงชีข% าด

๑๖๖

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มาตรา ๒๐ คณะกรรมการมีอํานาจแต่ งตัง% ผู้ทรงคุณวุฒิซ6งึ มีความเชี6ยวชาญ
เป็ นที6ปรึกษาของคณะกรรมการ และมีอํานาจแต่ งตัง% คณะอนุ กรรมการ เพื6อพิจารณา
หรือปฏิบตั กิ ารอย่างหนึ6งอย่างใดตามทีค6 ณะกรรมการมอบหมายได้
ทีป6 รึกษาคณะกรรมการและอนุ กรรมการจะต้องไม่เป็ นผูม้ สี ่วนได้เสียในกิจการ
ทีก6 ระทํากับสถาบันหรือในกิจการทีเ6 ป็ นการแข่งขันกับกิจการของสถาบันหรือขัดหรือแย้ง
กับ วัต ถุ ป ระสงค์ข องสถาบัน ทัง% นี% ไม่ ว่า โดยทางตรงหรือ ทางอ้อ ม เว้น แต่ เป็ น ผู้ซ6ึง
คณะกรรมการมอบหมายให้เป็ นประธานกรรมการ กรรมการ หรือผู้แทนของสถาบัน
ในการเข้าร่วมทุนกับนิตบิ ุคคลอื6นตามมาตรา ๘ (๕)
การประชุมคณะอนุกรรมการให้นํามาตรา ๑๙ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๑ ให้ประธานกรรมการ กรรมการ ทีป6 รึกษาคณะกรรมการ ประธาน
อนุกรรมการและอนุกรรมการได้รบั เบีย% ประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื6นตามหลักเกณฑ์
ทีค6 ณะรัฐมนตรีกาํ หนด
มาตรา ๒๒ ให้สถาบันมีผอู้ าํ นวยการคนหนึ6ง
คณะกรรมการเป็ นผูม้ อี าํ นาจสรรหา แต่งตัง% และถอดถอนผูอ้ าํ นวยการ
ในกรณี ที6 ไ ม่ มี ผู้ อํ า นวยการห รื อ ผู้ อํ า นวยการไม่ อ าจปฏิ บ ั ติ ห น้ าที6 ไ ด้
ให้รองผู้อํานวยการที6มีอ าวุโสตามลําดับ ปฏิบ ัติห น้ า ที6แ ทน ถ้าไม่ มีร องผู้อํา นวยการ
ให้คณะกรรมการแต่งตัง% กรรมการคนหนึ6งเป็ นผูป้ ฏิบตั หิ น้าทีแ6 ทน
มาตรา ๒๓ ผู้อํานวยการต้องเป็ นผู้สามารถทํางานให้แก่สถาบันได้เต็มเวลา
และต้องเป็ นผูท้ ม6ี คี ุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี%
(๑) มีสญ
ั ชาติไทย
(๒) มีอายุไม่เกินหกสิบห้าปี บริบรู ณ์
(๓) เป็ นผู้ทรงคุณ วุฒิซ6ึงมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ เหมาะสม
กับกิจการของสถาบันตามที6กําหนดไว้ในวัตถุประสงค์และอํานาจหน้าที6ตามมาตรา ๗
และมาตรา ๘
(๔) ไม่มลี กั ษณะต้องห้ามอย่างหนึ6งอย่างใดตามมาตรา ๑๔ (๓) (๔) (๕) (๖)
หรือ (๗)
มาตรา ๒๔ ผูอ้ าํ นวยการมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสีป6 ี และอาจได้รบั แต่งตัง%
อีกได้ แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
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มาตรา ๒๕ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ผูอ้ าํ นวยการพ้นจากตําแหน่งเมือ6
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ออกตามกรณีทก6ี าํ หนดไว้ในข้อตกลงระหว่างคณะกรรมการกับผูอ้ าํ นวยการ
(๔) คณะกรรมการให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที6 มีความประพฤติเสื6อมเสีย
หรือหย่อนความสามารถ
(๕) ขาดคุณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะต้องห้ามอย่างหนึ6งอย่างใดตามมาตรา ๒๓
มติของคณะกรรมการให้ผอู้ าํ นวยการพ้นจากตําแหน่งตาม (๔) ต้องประกอบด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนกรรมการที6มอี ยู่โดยไม่นับรวมตําแหน่ ง
ผูอ้ าํ นวยการ
มาตรา ๒๖ ผู้อํานวยการมีห น้ าที6บ ริห ารกิจการของสถาบัน ให้เป็ น ไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์ของสถาบัน ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกําหนด นโยบาย มติ และประกาศ
ของคณะกรรมการ และเป็ น ผู้บ ังคับ บัญ ชาเจ้าหน้ าที6และลูก จ้างทุ ก ตํ าแหน่ ง เว้น แต่
ผูด้ าํ รงตําแหน่งผูต้ รวจสอบภายในตามมาตรา ๓๔ วรรคสอง รวมทัง% ให้มหี น้าที6 ดังต่อไปนี%
(๑) เสนอเป้ าหมาย แผนงาน และโครงการต่ อ คณะกรรมการ เพื6 อ ให้
การดําเนินงานของสถาบันบรรลุวตั ถุประสงค์
(๒) เสนอรายงานประจําปี เกี6ยวกับผลการดําเนินงานด้านต่ าง ๆ ของสถาบัน
รวมทัง% รายงานการเงินและบัญชี ตลอดจนเสนอแผนการเงินและงบประมาณของปี ต่อไป
ต่อคณะกรรมการเพื6อพิจารณา
(๓) เสนอความเห็นเกีย6 วกับการปรับปรุงกิจการและการดําเนินงานของสถาบัน
ให้มปี ระสิทธิภาพและเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ต่อคณะกรรมการ
ผูอ้ าํ นวยการต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในการบริหารกิจการของสถาบัน
มาตรา ๒๗ ผูอ้ าํ นวยการมีอาํ นาจ
(๑) แต่ งตัง% รองผู้อํานวยการหรือผู้ช่วยผู้อํานวยการ โดยความเห็น ชอบของ
คณะกรรมการเพื6อเป็ นผูช้ ่วยปฏิบตั งิ านของผูอ้ าํ นวยการตามทีผ6 อู้ าํ นวยการมอบหมาย
(๒) บรรจุ แต่งตัง% เลื6อน ลด ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยเจ้าหน้าที6
และลูก จ้าง ตลอดจนให้เจ้าหน้ าที6แ ละลูก จ้า งออกจากตํ าแหน่ ง ทัง% นี% ตามข้อ บังคับ
ทีค6 ณะกรรมการกําหนด
(๓) วางระเบียบเกีย6 วกับการดําเนินงานของสถาบันโดยไม่ขดั หรือแย้งกับกฎหมาย
มติ ค ณะรัฐ มนตรีแ ละระเบีย บ ข้ อ บัง คับ ข้อ กํ า หนด นโยบาย มติ หรือ ประกาศที6
คณะกรรมการกําหนด
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มาตรา ๒๘ ในกิจการทีเ6 กีย6 วข้องกับบุคคลภายนอก ให้ผอู้ าํ นวยการเป็ นผูแ้ ทน
ของสถาบัน เพื6อการนี% ผู้อํานวยการจะมอบอํานาจให้บุคคลใดปฏิบตั ิงานเฉพาะอย่าง
แทนก็ได้ แต่ตอ้ งเป็ นไปตามข้อบังคับทีค6 ณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๒๙ ให้ ค ณะกรรมการเป็ น ผู้กํ า หนดอัต ราเงิน เดือ นและประโยชน์
ตอบแทนอื6นของผูอ้ าํ นวยการ ตามหลักเกณฑ์ทค6ี ณะรัฐมนตรีกาํ หนด
หมวด ๔
ผูป้ ฏิบตั งิ านของสถาบัน
มาตรา ๓๐ ผูป้ ฏิบตั งิ านของสถาบันมีสามประเภท คือ
(๑) เจ้าหน้าที6หรือลูกจ้าง ได้แก่ ผู้ซง6ึ ปฏิบตั งิ านโดยได้รบั เงินเดือนหรือค่าจ้าง
จากงบประมาณของสถาบัน
(๒) ทีป6 รึกษาหรือผูเ้ ชีย6 วชาญ ได้แก่ ผูซ้ ง6ึ สถาบันจ้างให้ปฏิบตั หิ น้าทีเ6 ป็ นทีป6 รึกษา
หรือผูเ้ ชีย6 วชาญโดยมีสญ
ั ญาจ้าง
(๓) เจ้าหน้าทีข6 องรัฐซึง6 มาปฏิบตั งิ านของสถาบันเป็ นการชัวคราวตามมาตรา
6
๓๓
มาตรา ๓๑ เจ้าหน้ าที6และลูกจ้างต้องมีคุ ณ สมบัติและไม่ มีลกั ษณะต้องห้าม
ดังต่อไปนี%
(๑) มีสญ
ั ชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต6ํากว่าสิบแปดปี บริบรู ณ์ และไม่เกินหกสิบปี บริบรู ณ์
(๓) สามารถทํางานให้แก่สถาบันได้เต็มเวลา
(๔) มีคุ ณ วุฒิห รือ ประสบการณ์ เหมาะสมกับ วัต ถุ ป ระสงค์แ ละอํานาจหน้ า ที6
ของสถาบัน
(๕) ไม่ เ ป็ นข้า ราชการ พนั ก งาน หรือ ลู ก จ้ า งของส่ ว นราชการ พนั ก งาน
หรือ ลูก จ้า งของรัฐ วิส าหกิจ หรือ หน่ ว ยงานอื6น ของรัฐ หรือ พนั ก งานหรือ ลูก จ้า งของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน6
(๖) ไม่เป็ นทีป6 รึกษาหรือผูเ้ ชีย6 วชาญซึง6 มีสญ
ั ญาจ้างกับสถาบัน
(๗) ไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๔ (๓) (๔) (๕) หรือ (๗)
ความใน (๑) มิให้ใช้บงั คับแก่เจ้าหน้าที6และลูกจ้างชาวต่างประเทศซึ6งสถาบัน
จําเป็ นต้องจ้างหรือแต่งตัง% ตามข้อผูกพันหรือตามลักษณะของกิจการของสถาบัน

๑๖๙

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มาตรา ๓๒ เจ้าหน้าทีแ6 ละลูกจ้างพ้นจากตําแหน่งเมื6อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะต้องห้ามอย่างหนึ6งอย่างใดตามมาตรา ๓๑
(๔) ถูก ให้ออก เพราะไม่ ผ่านการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ทีค6 ณะกรรมการกําหนดไว้ในข้อบังคับ
(๕) ถู ก ไล่ อ อกหรือ ปลดออก เพราะผิ ด วิ นั ย ตามหลัก เกณฑ์ แ ละวิธี ก าร
ทีค6 ณะกรรมการกําหนดไว้ในข้อบังคับ
มาตรา ๓๓ เพื6อประโยชน์ ในการบริหารงานของสถาบัน รัฐมนตรีอาจขอให้
ข้ า ราชการ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที6 หรื อ ผู้ ป ฏิ บ ั ติ ง านอื6 น ในกระทรวง ทบวง กรม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ6น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนอื6น หรือหน่ วยงานอื6นของรัฐ
มาปฏิบตั ิงานเป็ นเจ้าหน้าทีห6 รือลูกจ้างของสถาบันเป็ นการชัวคราวได้
6
ทัง% นี% เมื6อได้รบั
อนุมตั จิ ากผูบ้ งั คับบัญชาหรือนายจ้างของผูน้ นั % และมีขอ้ ตกลงทีท6 าํ ไว้ในการอนุมตั ิ
ในกรณีทเ6ี จ้าหน้าทีข6 องรัฐได้รบั อนุ มตั ใิ ห้มาปฏิบตั งิ านเป็ นเจ้าหน้าทีห6 รือลูกจ้าง
ของสถาบันเป็ นการชัวคราวตามวรรคหนึ
6
6 ง ให้ถือว่าเป็ นการได้รบั อนุ ญาตให้ออกจาก
ราชการหรือออกจากงานไปปฏิบตั งิ านใด ๆ และให้นับระยะเวลาระหว่างทีม6 าปฏิบตั งิ าน
ในสถาบันสําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญหรือประโยชน์ตอบแทนอื6นทํานองเดียวกัน
เสมือนอยู่ปฏิบตั ริ าชการหรือปฏิบตั งิ านเต็มเวลาดังกล่าว แล้วแต่กรณี
เมื6อสิน% สุดระยะเวลาทีไ6 ด้รบั อนุมตั ใิ ห้มาปฏิบตั งิ านในสถาบัน ให้เจ้าหน้าทีข6 องรัฐ
ตามวรรคหนึ6งมีสทิ ธิได้รบั การบรรจุและแต่งตัง% ให้ดาํ รงตําแหน่งและรับเงินเดือนในส่วนราชการ
หรือหน่ วยงานเดิมในระดับตําแหน่ งที6ไม่ต6ํากว่าตําแหน่ งและเงินเดือนเดิมตามข้อตกลง
ทีท6 าํ ไว้ในการอนุมตั ิ
หมวด ๕
การบัญชี การตรวจสอบ และการประเมินผลงานของสถาบัน
มาตรา ๓๔ การบัญชีของสถาบัน ให้จดั ทําตามหลักสากล ตามแบบและหลักเกณฑ์
ทีค6 ณะกรรมการกําหนด และต้องจัดให้มกี ารตรวจสอบภายในเกีย6 วกับการเงิน การบัญชี
และการพัส ดุข องสถาบัน ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบให้ค ณะกรรมการทราบ
อย่างน้อยปี ละครัง%
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ในการตรวจสอบภายใน ให้มผี ูป้ ฏิบตั งิ านของสถาบันทําหน้าทีเ6 ป็ นผูต้ รวจสอบ
ภายในโดยเฉพาะและให้รบั ผิดชอบขึน% ตรงต่อคณะกรรมการตามระเบียบทีค6 ณะกรรมการ
กําหนด
มาตรา ๓๕ ให้สถาบันจัดทํางบดุล งบการเงิน และบัญชีทําการส่งผูส้ อบบัญชี
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วนั สิน% ปี บญ
ั ชีทุกปี
ในทุ ก รอบปี ให้สํา นั ก งานการตรวจเงิน แผ่ น ดิน หรือ บุ ค คลภายนอกตามที6
คณะกรรมการแต่งตัง% ด้วยความเห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็ นผูส้ อบบัญชี
และประเมิน ผลการใช้จ่ ายเงิน และทรัพ ย์สิน ของสถาบัน โดยให้แ สดงความคิด เห็น
เป็ นข้อวิเคราะห์ว่าการใช้จ่ายดังกล่าวเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ประหยัด และได้ผลตาม
เป้ าหมายเพียงใด แล้วทําบันทึกรายงานผลการสอบบัญชีเสนอต่อคณะกรรมการ
เพื6 อ การนี% ให้ ผู้ ส อบบัญ ชีมีอํ า นาจตรวจสอบสรรพสมุ ด บัญ ชีแ ละเอกสาร
หลักฐานต่าง ๆ ของสถาบัน สอบถามผู้อํานวยการ ผู้ตรวจสอบภายใน เจ้าหน้าที6และ
ลู ก จ้า ง หรือ บุ ค คลอื6น และเรีย กให้ ส่ ง สรรพสมุ ด บัญ ชีแ ละเอกสารหลัก ฐานต่ า ง ๆ
ของสถาบันเป็ นการเพิม6 เติมได้ตามความจําเป็ น
มาตรา ๓๖ ให้สถาบันทํารายงานประจําปี เสนอรัฐมนตรีทุกสิน% ปี งบประมาณ
รายงานนี%ให้กล่าวถึงผลงานของสถาบันในปี ทล6ี ่วงมาแล้ว บัญชีทําการ พร้อมทัง% รายงาน
ของผู้สอบบัญ ชี รวมทัง% คําชี%แจงเกี6ย วกับ นโยบายของคณะกรรมการ โครงการ และ
แผนงานทีจ6 ะจัดทําในภายหน้า
มาตรา ๓๗ เพื6อประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงระบบการปฏิบตั งิ านของ
สถาบัน ให้มีป ระสิทธิภ าพ เกิด ผลสัม ฤทธิ d สร้างความรับ ผิด ชอบและความเชื6อถือแก่
สาธารณชนในกิจการของสถาบัน ตลอดจนการติดตามความก้าวหน้าและการตรวจสอบ
การดําเนินงานของสถาบันให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ โครงการ และแผนงานทีไ6 ด้จดั ทําไว้
ให้สถาบันจัดให้มกี ารประเมินผลการดําเนินงานตามระยะเวลาที6คณะกรรมการกําหนด
แต่ตอ้ งไม่นานกว่าสามปี
การประเมินผลการดําเนินงานตามวรรคหนึ6ง ให้จดั ทําโดยสถาบัน หน่ วยงาน
องค์กร หรือคณะบุคคลทีเ6 ป็ นกลางและมีความเชีย6 วชาญในด้านการประเมินผลการดําเนินงาน
โดยมีการคัดเลือกหรือแต่งตัง% ตามวิธกี ารทีค6 ณะกรรมการกําหนด
การประเมินผลการดําเนินงานของสถาบันจะต้องแสดงข้อเท็จจริงให้ปรากฏ
ในด้านประสิทธิผล ในด้านประสิทธิภาพ และในด้านการพัฒนาองค์กร และในรายละเอียดอื6น
ตามทีค6 ณะกรรมการจะได้กาํ หนดเพิม6 เติมขึน%
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ในกรณี ท6ี มี เ หตุ ผ ลจํ า เป็ นเป็ นการเฉพาะกาล คณะกรรมการจะจัด ให้ มี
การประเมินผลการดําเนินงานเป็ นครัง% คราวตามมาตรานี%ดว้ ยก็ได้
หมวด ๖
การกํากับดูแล
มาตรา ๓๘ ให้รฐั มนตรีมอี าํ นาจหน้าทีก6 าํ กับดูแลการดําเนินกิจการของสถาบัน
ให้เป็ นไปตามกฎหมาย และให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดตัง% สถาบัน นโยบาย
ของรัฐบาล และมติของคณะรัฐมนตรีทเ6ี กีย6 วกับสถาบัน เพื6อการนี% ให้รฐั มนตรีมอี ํานาจ
สังให้
6 ส ถาบัน ชี%แจงแสดงความคิดเห็น ทํารายงาน หรือยับ ยัง% การกระทําของสถาบัน
ทีข6 ดั ต่อวัตถุประสงค์ของการจัดตัง% สถาบัน นโยบายของรัฐบาล หรือมติของคณะรัฐมนตรี
ทีเ6 กีย6 วกับสถาบัน ตลอดจนสังสอบสวนข้
6
อเท็จจริงเกีย6 วกับการดําเนินการของสถาบันได้
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๓๙ เมื6อพระราชกฤษฎีกานี%ใช้บงั คับ ให้รฐั มนตรีเสนอคณะรัฐมนตรี
ดําเนินการตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัตอิ งค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื6ออนุมตั ใิ ห้มี
การโอนบรรดากิจการ ทรัพย์สนิ สิทธิ หนี% และงบประมาณของโครงการวิจยั และพัฒนา
ของสํานั กงานปลัดกระทรวงกลาโหมเฉพาะในส่วนที6เกี6ยวกับแผนแม่ บทการวิจ ัยและ
พัฒนาจรวดเพื6อความมันคง
6 (พ.ศ. ๒๕๕๐ - พ.ศ. ๒๕๕๙) ทีม6 อี ยู่ในวันทีพ6 ระราชกฤษฎีกานี%
ใช้บงั คับ ไปเป็ นของสถาบันตามพระราชกฤษฎีกานี%
มาตรา ๔๐ ในวาระเริม6 แรก ให้คณะกรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยีป้องกัน
ประเทศประกอบด้วย ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็ นประธานกรรมการ ผูแ้ ทนกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ผู้แทนสํานักงบประมาณ ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒ นาระบบ
ราชการ ผูอ้ าํ นวยการสํานักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม ผูแ้ ทนกรมพระธรรมนูญ
ผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิซ6ึงรัฐ มนตรีแ ต่ งตัง% จํานวนสามคน เป็ น กรรมการ และให้ผู้ป ฏิบ ัติห น้ าที6
ผูอ้ ํานวยการตามมาตรา ๔๑ เป็ นกรรมการและเลขานุ การ ปฏิบตั ิหน้าที6คณะกรรมการ
ตามพระราชกฤษฎี ก านี% ไ ปพลางก่ อ นจนกว่ า จะมี ก ารแต่ ง ตั ง% คณะกรรมการตาม
พระราชกฤษฎีกานี% ซึ6งต้องไม่เกินหนึ6งร้อยแปดสิบวันนับ แต่ วนั ที6พ ระราชกฤษฎีกานี%
ใช้บงั คับ

๑๗๒

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มาตรา ๔๑ ในระหว่ า งที6 ย ั ง ไม่ มี ผู้ อํ า นวยการตามพระราชกฤษฎี ก านี%
ให้ปลัดกระทรวงกลาโหมแต่ งตัง% ข้าราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ปฏิ บ ั ติ ห น้ า ที6 ผู้ อํ า นวยการเป็ นการชัว6 คราวไปพลางก่ อ นจนกว่ า จะมี ก ารแต่ ง ตั ง%
ผู้อํานวยการตามพระราชกฤษฎีก านี% ซึ6งต้อ งไม่ เกิน หนึ6 งร้อ ยแปดสิบ วัน นับ แต่ ว ัน ที6
พระราชกฤษฎีกานี%ใช้บงั คับ
มาตรา ๔๒ ภายใต้บงั คับมาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๔ ให้ขา้ ราชการและลูกจ้างของ
ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหมเฉพาะในส่วนทีเ6 กีย6 วข้องกับโครงการวิจยั และพัฒนา
ตามแผนแม่บทการวิจยั และพัฒนาจรวดเพื6อความมันคง
6 (พ.ศ. ๒๕๕๐ - พ.ศ. ๒๕๕๙)
ซึง6 ปฏิบตั หิ น้าที6อยู่ในวันที6พระราชกฤษฎีกานี%ใช้บงั คับ ยังคงเป็ นข้าราชการและลูกจ้าง
ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหมและปฏิบตั หิ น้าทีใ6 นสถาบันตามพระราชกฤษฎีกานี%
โดยให้ถอื ว่าการปฏิบตั หิ น้าทีด6 งั กล่าวเป็ นการปฏิบตั หิ น้าทีร6 าชการหรือการปฏิบตั หิ น้าที6
ในฐานะลูกจ้างของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม
มาตรา ๔๓ ข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม
เฉพาะในส่ ว นที6เกี6ย วข้อ งกับ โครงการวิจ ัย และพัฒ นาตามแผนแม่ บ ทการวิจ ัย และ
พัฒนาจรวดเพื6อความมันคง
6 (พ.ศ. ๒๕๕๐ - พ.ศ. ๒๕๕๙) ซึ6งปฏิบตั ิหน้ าที6อยู่ในวันที6
พระราชกฤษฎีกานี%ใช้บงั คับที6สมัครใจเปลี6ยนไปเป็ นเจ้าหน้ าที6หรือลูกจ้างของสถาบัน
ให้แจ้งความจํานงเป็ นหนังสือต่อผูบ้ งั คับบัญชาตามระเบียบทีค6 ณะกรรมการตามมาตรา ๔๐
กําหนด ภายในหนึ6งร้อยแปดสิบวันนับแต่วนั ทีพ6 ระราชกฤษฎีกานี%ใช้บงั คับ และต้องผ่าน
การคัดเลือกและประเมิน ตามหลัก เกณฑ์และวิธีการที6ค ณะกรรมการตามมาตรา ๔๐
กํ า หนด ซึ6 ง หลัก เกณฑ์ แ ละวิธี ก ารดัง กล่ า วจะต้ อ งไม่ ข ัด หรือ แย้ ง กับ หลัก เกณฑ์
ทีค6 ณะรัฐมนตรีกาํ หนดตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัตอิ งค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒
การบรรจุและแต่งตัง% ผูท้ ผ6ี ่านการคัดเลือกและการประเมินตามวรรคหนึ6ง ให้มผี ล
ในวันทีค6 ณะรัฐมนตรีมมี ติอนุมตั ใิ ห้มกี ารดําเนินการตามมาตรา ๓๙
มาตรา ๔๔ ให้ ผู้ไ ด้ร ับ การบรรจุ แ ละแต่ งตัง% เป็ น เจ้า หน้ าที6แ ละลูก จ้างตาม
มาตรา ๔๓ ได้รบั เงินเดือน ค่าจ้าง หรือค่าตอบแทนตามตําแหน่ง อัตราเงินเดือน และค่าจ้าง
ตามทีค6 ณะกรรมการตามมาตรา ๔๐ กําหนด รวมทัง% ได้รบั สวัสดิการและประโยชน์อย่างอื6น
ซึง6 รวมกันแล้วต้องไม่น้อยกว่าทีข6 า้ ราชการหรือลูกจ้างผูน้ นั % ได้รบั อยู่เดิม
การเปลีย6 นจากข้าราชการไปเป็ นเจ้าหน้าทีข6 องสถาบันตามพระราชกฤษฎีกานี%
ให้ถอื ว่าเป็ นการออกจากราชการเพราะเลิกหรือยุบตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการ หรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ แล้วแต่กรณี
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การเปลี6ย นจากลูก จ้างของส่ว นราชการไปเป็ น ลูก จ้างของสถาบัน ให้ถือ ว่ า
เป็ นการออกจากงานเพราะทางราชการยุบเลิกตําแหน่ งหรือเลิกจ้างโดยไม่มีความผิด
และให้ได้รบั บําเหน็จตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้าง
มาตรา ๔๕ ในระหว่างที6ยงั ไม่มีระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกําหนด
ของสถาบันตามพระราชกฤษฎีกานี% ให้นําระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกําหนดของ
กระทรวงกลาโหมในส่วนทีเ6 กีย6 วกับการปฏิบตั งิ านตามขอบวัตถุประสงค์หรืออํานาจหน้าที6
ทีจ6 ะเป็ นของสถาบันตามพระราชกฤษฎีกานี%ท6ใี ช้บงั คับอยู่ก่อนวันที6พระราชกฤษฎีกานี%
ใช้บงั คับ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
ผูร้ บั สนองพระบรมราชโองการ
สมชาย วงศ์สวัสดิ d
รองนายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับ นี% คือ โดยที6การดําเนิ น
กิ จ การของรัฐ ทางด้ า นการศึ ก ษา ค้ น คว้ า วิ จ ัย และพั ฒ นาโครงการขนาดใหญ่
ด้ า นยุ ท โธปกรณ์ และเทคโนโลยี ป้ องกั น ประเทศ ต้ อ งกระทํ า โดยใช้ ค วามรู้ ด้ า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสูง รวมทัง% ต้องพัฒ นาองค์ค วามรู้และบุ ค ลากรให้มี
ความทันสมัยและเชี6ยวชาญเป็ นพิเศษ แต่ยงั ไม่มหี น่ วยงานที6ทําหน้าที6โดยตรง ดังนัน%
เพื6อให้กจิ การของรัฐด้านนี%เป็ นไปด้วยความคล่องตัว รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สมควร
จัดตัง% สถาบันเทคโนโลยีป้องกัน ประเทศขึ%นเป็ นองค์การมหาชนตามกฎหมายว่าด้วย
องค์การมหาชน จึงจําเป็ นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี%
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พระราชกฤษฎีกา
จัดตัง% สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
พ.ศ. ๒๕๕๒
ภูมพิ ลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที6 ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
เป็ นปี ท6ี ๖๔ ในรัชกาลปั จจุบนั
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพ ลอดุ ล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยทีเ6 ป็ นการสมควรจัดตัง% สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติขน%ึ เป็ นองค์การมหาชน
ตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
และมาตรา ๕ แห่ งพระราชบัญ ญัติอ งค์ก ารมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงทรงพระกรุ ณ า
โปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึน% ไว้ ดังต่อไปนี%
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีก านี% เรีย กว่ า “พระราชกฤษฎีก าจัด ตัง% สํานั ก งาน
นวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๒”
มาตรา ๒ ๙๒ พระราชกฤษฎี ก านี% ใ ห้ ใช้ บ ัง คับ ตัง% แต่ ว ัน ถัด จากวัน ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชกฤษฎีกานี%
“นวัต กรรม” หมายความว่ า สิ6ง ใหม่ ท6ีเกิด จากการใช้ ค วามรู้แ ละความคิด
สร้างสรรค์ท6มี ปี ระโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม และหมายความรวมถึงสิง6 ที6เกิดขึน% จาก
ความสามารถในการใช้ ค วามรู้ ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ทั ก ษะ และประสบการณ์
ทางเทคโนโลยีหรือการจัดการมาพัฒนาให้เกิดผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการผลิต หรือ
บริการใหม่ เพื6อตอบสนองความต้องการของตลาด ตลอดจนการปรับ ปรุงเทคโนโลยี
การแพร่กระจายเทคโนโลยี การออกแบบผลิตภัณฑ์ และการฝึกอบรมทีน6 ํามาใช้เพื6อเพิม6

๙๒

ราชกิจจานุ เบกษา เล่ม ๑๒๖/ตอนที6 ๖๓ ก/หน้า ๑/๑ กันยายน ๒๕๕๒
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มู ล ค่ า ทางเศรษฐกิจ และก่ อ ให้เกิด ประโยชน์ ส าธารณะในรูป แบบของการเกิด ธุ ร กิจ
การลงทุน ผูป้ ระกอบการ หรือตลาดใหม่หรือรายได้แหล่งใหม่ รวมทัง% การจ้างงานใหม่
“โครงการนวัตกรรม” หมายความว่า โครงการทีเ6 กีย6 วกับการริเริม6 หรือปรับปรุง
เพื6อให้เกิดสิ6งใหม่ โดยการบริห ารจัด การองค์ค วามรู้ห รือ เทคโนโลยีเพื6อนํ ามาพัฒ นา
ผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการผลิต หรือบริการใหม่ หรือเพื6อให้เกิดระบบการบริหารจัดการ
แบบใหม่ ท6ีมีป ระสิท ธิภ าพ รวมทัง% การส่งเสริม เครือ ข่ายนวัต กรรม ทัง% นี% เพื6อให้เกิด
ผลประโยชน์ดา้ นเศรษฐกิจและสังคม
“เครือข่ายนวัตกรรม” หมายความว่า กลุ่มบุคคลหรือหน่ วยงานที6ดําเนินการ
เกี6ยวข้องกับการพัฒนานวัตกรรมเพื6อให้เกิดการเรียนรู้และถ่ ายทอดนวัตกรรมร่วมกัน
ทัง% ในระดับ บริษัท ระดับสถาบัน และระดับประเทศ ซึ6งจะทําให้มีระบบนวัตกรรมร่วม
ระหว่างหน่วยงานทีร6 ่วมเป็ นเครือข่าย
“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ
“ผูอ้ าํ นวยการ” หมายความว่า ผูอ้ าํ นวยการสํานักงาน
“เจ้าหน้าที”6 หมายความว่า เจ้าหน้าทีส6 าํ นักงาน
“ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างสํานักงาน
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผรู้ กั ษาการตามพระราชกฤษฎีกานี%
มาตรา ๔ ให้รฐั มนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรกั ษาการ
ตามพระราชกฤษฎีกานี%
หมวด ๑
การจัดตัง% วัตถุประสงค์ และอํานาจหน้าที6
มาตรา ๕ ให้จดั ตัง% องค์การมหาชนขึน% เรียกว่า “สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
(องค์การมหาชน)” เรียกโดยย่อว่า “สนช.” และให้ใช้ช6อื เป็ นภาษาอังกฤษว่า “National
Innovation Agency (Public Organization)” เรียกโดยย่อว่า “NIA”
มาตรา ๖ ให้สํานักงานมีท6ีตงั % ของสํานักงานแห่งใหญ่ อยู่ในกรุงเทพมหานคร
หรือจังหวัดใกล้เคียง
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มาตรา ๗ ให้สาํ นักงานมีวตั ถุประสงค์ ดังต่อไปนี%
(๑) ส่งเสริม สนับสนุ น และดําเนินการพัฒนานวัตกรรมของประเทศซึ6งรวมถึง
การพั ฒ นาโครงการนวัต กรรมในระยะหลัง การวิจ ัย และพั ฒ นา หรือ การต่ อ ยอด
จากงานวิจยั และสิง6 ประดิษฐ์สเู่ ชิงพาณิชย์
(๒) สํารวจ ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินทางวิชาการ รวมทัง% ความต้องการ
พัฒนานวัตกรรมในด้านต่าง ๆ เพื6อเสนอแนะนโยบายและมาตรการเกีย6 วกับการพัฒนา
นวัตกรรมของประเทศต่อคณะรัฐมนตรี
(๓) ส่ ง เสริม และสนั บ สนุ น การยกระดับ ความสามารถด้ า นนวัต กรรมของ
เครือข่ายวิสาหกิจในสาขาอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ อันก่อให้เกิดระบบนวัตกรรมแห่งชาติ
ทีเ6 ข้มแข็ง
(๔) ส่งเสริมและสนับสนุ นการยกระดับทักษะความสามารถด้านเทคโนโลยีและ
การบริหารจัดการด้านนวัตกรรม
(๕) ส่งเสริมและสนับสนุ นเพื6อสร้างความตื6นตัวด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
อันก่อให้เกิดวัฒนธรรมนวัตกรรม ทัง% ในระดับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ระดับองค์กร
และระดับประชาชน
มาตรา ๘ เพื6อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามมาตรา ๗ ให้สาํ นักงานมีอาํ นาจและหน้าที6
ดังต่อไปนี%
(๑) ถือกรรมสิทธิ d มีสทิ ธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ
(๒) จัดตัง% หน่วยงานเฉพาะทางด้านการพัฒนานวัตกรรม
(๓) ก่ อ ตั ง% สิท ธิ หรือ ทํ า นิ ติ ก รรมทุ ก ประเภทผู ก พั น ทรัพ ย์ สิน ตลอดจน
ทํานิตกิ รรมอื6นใดเพื6อประโยชน์ในการดําเนินกิจการของสํานักงาน
(๔) ทํา ความตกลงและร่วมมือ กับ องค์ก ารหรือ หน่ ว ยงานอื6น ทัง% ภาครัฐ และ
ภาคเอกชนทัง% ในประเทศและต่างประเทศ ในกิจการทีเ6 กีย6 วกับวัตถุประสงค์ของสํานักงาน
(๕) จัดให้มแี ละให้ทุนเพื6อสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมของประเทศ
(๖) เข้าร่วมทุนกับนิตบิ ุคคลอื6นในกิจการทีเ6 กีย6 วกับวัตถุประสงค์ของสํานักงาน
(๗) กู้ยมื เงินหรือให้กูย้ มื เงินเพื6อประโยชน์ในการดําเนินการตามวัตถุประสงค์
ของสํานักงาน
(๘) เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง ค่าตอบแทน หรือค่าบริการในการดําเนิน
กิจการ
(๙) กระทําการอื6นใดทีจ6 าํ เป็ นหรือต่อเนื6องเพื6อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของสํานักงาน
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การเข้าร่วมทุนตาม (๖) และการกู้ยืมเงินตาม (๗) ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ทีค6 ณะรัฐมนตรีกาํ หนด
หมวด ๒
ทุน รายได้ และทรัพย์สนิ
มาตรา ๙ ทุนและทรัพย์สนิ ในการดําเนินกิจการของสํานักงาน ประกอบด้วย
(๑) เงินและทรัพย์สนิ ทีไ6 ด้รบั โอนมาตามมาตรา ๔๑
(๒) เงินทีร6 ฐั บาลจ่ายให้เป็ นทุนประเดิม
(๓) เงินอุดหนุนทัวไปที
6 ร6 ฐั บาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสม
(๔) เงินอุดหนุ นจากภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ6น หรือองค์กรอื6น
รวมทัง% จากต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ และเงินหรือทรัพย์สนิ ทีม6 ผี อู้ ุทศิ ให้
(๕) ค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง ค่าตอบแทน ค่าบริการ สิทธิประโยชน์ หรือรายได้
จากการดําเนินกิจการ
(๖) ดอกผลของเงินหรือรายได้จากทรัพย์สนิ ของสํานักงาน
การรับเงินหรือทรัพย์สนิ ตาม (๔) จะต้องไม่กระทําในลักษณะทีท6 าํ ให้สาํ นักงาน
ขาดความเป็ นอิสระหรือความเป็ นกลาง
มาตรา ๑๐ ในกรณี ท6ีสํานัก งานจัด ให้มีบริก ารใดอัน อยู่ในวัต ถุ ป ระสงค์และ
อํานาจหน้ า ที6ข องสํานั ก งาน ให้สํานั ก งานมีอํา นาจเรีย กเก็บ ค่ า ธรรมเนี ย ม ค่ าบํ า รุ ง
ค่าตอบแทน หรือค่าบริการจากกิจการนัน% ได้ตามอัตราทีค6 ณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๑๑ บรรดารายได้ของสํานักงานไม่เป็ นรายได้ทต6ี อ้ งนําส่งกระทรวงการคลัง
ตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง และกฎหมายว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณ
ในกรณีทม6ี เี หตุจําเป็ นหรือสมควร สํานักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
อาจนํ ารายได้ของสํานักงานในจํานวนที6เห็นสมควรส่งกระทรวงการคลังเพื6อเป็ นรายได้
แผ่นดิน
มาตรา ๑๒ ให้อสังหาริมทรัพย์ซง6ึ สํานักงานได้มาจากการให้ หรือซือ% ด้วยเงิน
รายได้ของสํานักงานเป็ นกรรมสิทธิของสํ
d านักงาน
ให้สาํ นักงานมีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้ จําหน่ ายและจัดหา
ประโยชน์จากทรัพย์สนิ ของสํานักงาน

๑๗๙

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มาตรา ๑๓ การใช้จ่ายเงินของสํานักงาน ให้ใช้จ่ายไปเพื6อกิจการของสํานักงาน
โดยเฉพาะ
การเก็ บ รัก ษาและเบิ ก จ่ า ยเงิน ของสํ า นั ก งาน ให้ เ ป็ นไปตามข้ อ บั ง คั บ
ทีค6 ณะกรรมการกําหนด
หมวด ๓
การบริหารและการดําเนินกิจการ
มาตรา ๑๔ ให้มคี ณะกรรมการคณะหนึ6ง เรียกว่า “คณะกรรมการนวัตกรรม
แห่งชาติ” ประกอบด้วย
(๑) ประธานกรรมการ ซึง6 คณะรัฐมนตรีแต่งตัง% จากผู้มคี วามรู้ ความเชีย6 วชาญ
และประสบการณ์ สูงทางด้า นวิท ยาศาสตร์ วิศ วกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี นวัต กรรม
หรือวิทยาการอื6น
(๒) กรรมการโดยตําแหน่ ง จํานวนสามคน ได้แก่ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เลขาธิก ารคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจ และสัง คมแห่ ง ชาติ
และผูอ้ าํ นวยการสํานักงบประมาณ
(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนไม่เกินหกคน ซึ6งคณะรัฐมนตรีแต่งตัง% จาก
ผู้มีค วามรู้ ความเชี6ย วชาญ และประสบการณ์ สูง เป็ น ที6ป ระจัก ษ์ ในด้า นการพัฒ นา
นวัตกรรมทีเ6 กีย6 วข้องกับการบริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านวิจยั และ
พัฒนา ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมบนเศรษฐกิจฐานความรู้ ด้านการเงิน หรือด้านอื6น ๆ
ที6เกี6ย วข้อ งและเป็ นประโยชน์ ต่ อ กิจ การของสํา นั ก งาน โดยในจํา นวนนี% จ ะต้ อ งเป็ น
ผู้ทรงคุณ วุฒิซ6ึงมิใช่ ข้าราชการหรือผู้ป ฏิบ ัติงานในหน่ วยงานของรัฐที6มีตําแหน่ งหรือ
เงินเดือนประจําร่วมอยู่ดว้ ยจํานวนไม่น้อยกว่าสีค6 น
ให้ผูอ้ ํานวยการเป็ นกรรมการและเลขานุ การโดยตําแหน่ ง และให้ผู้อํานวยการ
แต่งตัง% ผูช้ ่วยเลขานุการได้ตามความจําเป็ น
มาตรา ๑๕ ประธานกรรมการและกรรมการผู้ท รงคุ ณ วุฒิ ต้องมีคุ ณ สมบัติ
และไม่มลี กั ษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี%
(๑) มีสญ
ั ชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต6ํากว่าสามสิบห้าปี บริบรู ณ์ และไม่เกินเจ็ดสิบปี บริบรู ณ์
(๓) ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
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(๔) ไม่เคยได้รบั โทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที6สุดให้จําคุก เว้นแต่ เป็ นโทษ
สําหรับความผิดทีไ6 ด้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) ไม่เป็ นผูด้ าํ รงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิน6 หรือผูบ้ ริหารท้องถิน6
กรรมการหรือผูด้ าํ รงตําแหน่งซึง6 รับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ทีป6 รึกษาพรรคการเมือง
หรือเจ้าหน้าทีพ6 รรคการเมือง
(๖) ไม่เป็ นเจ้าหน้าที6หรือลูกจ้าง หรือทีป6 รึกษาหรือผู้เชี6ยวชาญซึง6 มีสญ
ั ญาจ้าง
กับสํานักงาน
(๗) ไม่เป็ นผูม้ สี ่วนได้เสียในกิจการทีก6 ระทํากับสํานักงาน หรือในกิจการทีเ6 ป็ น
การแข่งขันกับกิจการของสํานักงานหรือขัดหรือแย้งกับวัตถุประสงค์ของสํานักงาน ไม่ว่า
โดยทางตรงหรือ ทางอ้อ ม เว้น แต่ เป็ น ผู้ซ6ึง คณะกรรมการมอบหมายให้เป็ น ประธาน
กรรมการ กรรมการ หรือผู้แทนของสํานักงานในการเข้าร่วมทุ น กับนิ ติบุคคลอื6น ตาม
มาตรา ๘ (๖)
ความใน (๑) มิให้ใช้บงั คับแก่กรรมการชาวต่างประเทศซึง6 สํานักงานจําเป็ นต้อง
แต่ ง ตัง% ตามข้อ ผู ก พัน หรือ ตามลัก ษณะกิจ การของสํา นั ก งาน หรือ มีคุ ณ สมบัติดีเด่ น
เหมาะสมกับงานของสํานักงาน
มาตรา ๑๖ ประธานกรรมการและกรรมการผูท้ รงคุณวุฒมิ วี าระการดํารงตําแหน่ง
คราวละสามปี
ในกรณีทป6ี ระธานกรรมการหรือกรรมการผูท้ รงคุณวุฒพิ น้ จากตําแหน่งก่อนวาระ
หรือในกรณีท6คี ณะรัฐมนตรีแต่งตัง% กรรมการผูท้ รงคุณวุฒเิ พิม6 ขึน% ในระหว่างที6กรรมการ
ซึ6ง แต่ ง ตัง% ไว้แ ล้ว ยังมีว าระอยู่ ในตํ าแหน่ ง ให้ผู้ได้รบั แต่ งตัง% แทนตํ าแหน่ งที6ว่ า งหรือ
เป็ น กรรมการผู้ท รงคุ ณ วุฒิเพิ6มขึ%นอยู่ในตํ าแหน่ งเท่ ากับ วาระที6เหลืออยู่ของประธาน
กรรมการหรือกรรมการผู้ท รงคุณ วุฒิซ6ึงได้แต่ งตัง% ไว้แล้ว เว้นแต่ วาระที6เหลืออยู่ไม่ถึง
เก้าสิบวันจะไม่แต่งตัง% ประธานกรรมการหรือกรรมการผูท้ รงคุณวุฒแิ ทนก็ได้
เมื6อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ6ง หากยังไม่มกี ารแต่งตัง% ประธานกรรมการ
หรือ กรรมการผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิข%ึน ใหม่ ให้ป ระธานกรรมการหรือ กรรมการผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ซึ6งพ้น จากตําแหน่ งตามวาระนัน% อยู่ในตําแหน่ งเพื6อดํา เนิ น งานต่ อไปจนกว่าประธาน
กรรมการหรือกรรมการผูท้ รงคุณวุฒซิ ง6ึ ได้รบั แต่งตัง% ใหม่เข้ารับหน้าที6
ประธานกรรมการหรือ กรรมการผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิซ6ึง พ้น จากตํ า แหน่ งตามวาระ
อาจได้รบั แต่งตัง% อีกได้แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
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มาตรา ๑๗ นอกจากการพ้ น จากตํ า แหน่ ง ตามวาระ ประธานกรรมการ
และกรรมการผูท้ รงคุณวุฒพิ น้ จากตําแหน่งเมื6อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรัฐมนตรีมมี ติให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที6 มีความประพฤติเสื6อมเสีย
หรือหย่อนความสามารถ
(๔) ขาดคุณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะต้องห้ามอย่างหนึ6งอย่างใดตามมาตรา ๑๕
มาตรา ๑๘๙๓ ในกรณีท6ปี ระธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒพิ ้นจาก
ตําแหน่ งก่อนวาระ ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการทัง% หมดเท่าที6มีอยู่จนกว่า
จะมีการแต่งตัง% ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒติ ามมาตรา ๑๖ วรรคสอง
และในกรณี ท6ีป ระธานกรรมการพ้น จากตํ าแหน่ งก่ อนวาระ ให้กรรมการที6เหลือ เลือ ก
กรรมการคนหนึ6งทําหน้าทีป6 ระธานกรรมการเป็ นการชัวคราว
6
มาตรา ๑๙ คณะกรรมการมีอํานาจหน้ าที6ค วบคุ ม ดูแลสํานัก งานให้ดําเนิ น
กิจการให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ทก6ี าํ หนดไว้ อํานาจหน้าทีเ6 ช่นว่านี%ให้รวมถึง
(๑) กําหนดนโยบายการบริหารงาน และให้ความเห็นชอบแผนการดําเนินงาน
ของสํานักงาน
(๒) อนุ ม ัติแ ผนการลงทุ น แผนการเงิน โครงการ และงบประมาณประจํา ปี
ของสํานักงาน
(๓) ดูแลฐานะและความมันคงทางการเงิ
6
น ให้ความเห็นชอบรายงานการเงิน
พิจ ารณารายงานของผู้ต รวจสอบการเงิน และวางระเบีย บ กฎเกณฑ์ หรือ ข้อ ห้ า ม
ทางการเงิน
(๔) กําหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื6อนไขการให้กู้ยืมเงินและการสนับสนุ น
ทางการเงินด้านอื6น
(๕) กําหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื6อนไขในการสนับสนุ นโครงการนวัตกรรม
ของสํานักงาน
๙๓ เมือ
6 ประธานกรรมการพ้นจากตําแหน่ งตามวาระ

ให้ประธานกรรมการอยู่ในตําแหน่ งเพื6อ
ดําเนินงานต่ อไปจนกว่าประธานกรรมการซึ6งได้รบั แต่ งตัง% ใหม่เข้ารับหน้ าที6ตามมาตรา ๑๖ วรรคสาม
เมือ6 ต่อมาประธานกรรมการลาออกในขณะทีอ6 ยู่ในตําแหน่ งเพื6อดําเนินงานต่ อไป จึงต้องนํ าบทบัญญัติ
มาตรา ๑๘ มาใช้บงั คับแก่กรณีโดยอนุ โลมเพื6อให้การดําเนินการของคณะกรรมการสามารถดําเนินการ
ต่อไปได้ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา : เรือ6 งเสร็จที6 ๙๖๓/๒๕๕๗)
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(๖) ให้ คํ า แนะนํ า หรือ เสนอแนะการแก้ ไ ขปั ญ หาหรือ อุ ป สรรคอัน เกิด จาก
การบริห ารจัด การตลอดจนเสนอต่ อ คณะรัฐ มนตรีห รือ รัฐ มนตรีเพื6อ พิจารณาสังการ
6
ในกรณีมปี ั ญหาหรืออุปสรรคเกีย6 วกับการประสานงานในการดําเนินการตามวัตถุประสงค์
และอํานาจหน้าทีข6 องสํานักงาน
(๗) จัดตัง% และยุบเลิกหน่วยงานเฉพาะทางในสํานักงาน ในกรณีทม6ี คี วามจําเป็ น
ต้องดําเนินการพัฒนากิจกรรมใดเพื6อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของสํานักงาน และกําหนด
วิธกี ารบริหารงานของหน่วยงานเฉพาะทางดังกล่าว
(๘) ให้ความเห็นชอบการกําหนดค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง ค่าตอบแทน ค่าบริการ
และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ทีเ6 กิดจากการดําเนินงานของสํานักงาน
(๙) ประเมิน ผลการปฏิบ ัติงานของผู้อํา นวยการตามหลัก เกณฑ์ แ ละวิธีก าร
ทีค6 ณะกรรมการกําหนด
(๑๐) ควบคุ ม ดู แ ลการดํ า เนิ น งานและการบริห ารงานทั ว6 ไป ตลอดจน
ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกําหนดเกีย6 วกับสํานักงานในเรื6อง ดังต่อไปนี%
(ก) การบริห ารงานทั ว6 ไปของสํ า นั ก งาน การจัด แบ่ ง ส่ ว นงานของ
สํานักงาน ขอบเขตอํานาจหน้าทีข6 องส่วนงานของสํานักงาน
(ข) การกํ า หนดตํ า แหน่ ง คุ ณ สมบัติเฉพาะตํ า แหน่ ง อัต ราเงิน เดือ น
ค่าจ้างของผูป้ ฏิบตั งิ านของสํานักงาน
(ค) การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตัง% การประเมินผลงาน การถอดถอน
วินั ย และการลงโทษทางวินั ย การออกจากตํ า แหน่ ง การร้อ งทุ ก ข์แ ละการอุ ท ธรณ์
การลงโทษของเจ้าหน้าทีแ6 ละลูกจ้าง รวมทัง% วิธกี ารและเงื6อนไขในการจ้างลูกจ้าง
(ง) การบริห ารและการจัด การการเงิน การพัส ดุ และทรัพ ย์ สิน ของ
สํานักงาน รวมทัง% การบัญชีและการจําหน่ายทรัพย์สนิ จากบัญชีเป็ นสูญ
(จ) การจัด สวัสดิก ารและสิท ธิป ระโยชน์ อ6ืน แก่ผู้อํานวยการ เจ้าหน้ าที6
และลูกจ้าง
(ฉ) ขอบเขตอํานาจหน้ าที6แ ละระเบีย บเกี6ย วกับ การปฏิบ ัติห น้ าที6ข อง
ผูต้ รวจสอบภายใน
(ช) การสรรหา การแต่งตัง% และการถอดถอนผูอ้ าํ นวยการ การปฏิบตั งิ าน
ของผูอ้ าํ นวยการ และการมอบหมายให้ผอู้ 6นื ปฏิบตั งิ านแทน
(๑๑) ให้ความเห็นชอบรายงานประจําปี และเสนอต่ อรัฐมนตรีเพื6อปฏิบตั ิการ
ให้เป็ นไปตามพระราชกฤษฎีกานี%

๑๘๓

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(๑๒) กระทําการอื6นใดทีจ6 าํ เป็ นหรือต่อเนื6องเพื6อให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของ
สํานักงานและอํานาจหน้าทีข6 องสํานักงานหรือทีค6 ณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ระเบี ย บเกี6 ย วกับ การจํ า หน่ า ยทรัพ ย์ สิน จากบัญ ชี เ ป็ นสู ญ ตาม (๑๐) (ง)
ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทค6ี ณะรัฐมนตรีกาํ หนด
มาตรา ๒๐ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึง6 หนึ6งของจํานวนกรรมการทัง% หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในการประชุม คณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่ มาประชุ มหรือ ไม่ อ าจ
ปฏิบตั หิ น้าทีไ6 ด้ให้ทป6ี ระชุมเลือกกรรมการคนหนึ6งเป็ นประธานในทีป6 ระชุม
ในการปฏิบตั ิหน้าที6 ประธานกรรมการหรือกรรมการผูใ้ ดมีส่วนได้เสียโดยตรง
หรือโดยอ้อมในเรื6องที6คณะกรรมการพิจ ารณา ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการนัน%
แจ้งให้ท6ปี ระชุมทราบและให้ท6ปี ระชุมพิจารณาว่าประธานกรรมการหรือกรรมการผู้นัน%
สมควรจะอยู่ในทีป6 ระชุมหรือจะมีมติในการประชุมเรื6องนัน% ได้หรือไม่ ทัง% นี% ตามระเบียบ
ทีค6 ณะกรรมการกําหนด
การวินิจฉัยชีข% าดของทีป6 ระชุมให้ถอื เสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ6งให้มหี นึ6งเสียง
ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในทีป6 ระชุมออกเสียงเพิม6 ขึน% อีกเสียงหนึ6ง
เป็ นเสียงชีข% าด
มาตรา ๒๑ คณะกรรมการมีอํานาจแต่ งตัง% ผู้ทรงคุณวุฒิซ6งึ มีความเชี6ยวชาญ
เป็ นที6ป รึกษาคณะกรรมการ และมีอํานาจแต่ งตัง% คณะอนุ กรรมการ คณะทํางาน และ
ทีป6 รึกษาคณะทํางาน เพื6อพิจารณาหรือปฏิบตั กิ ารอย่างหนึ6งอย่างใดตามทีค6 ณะกรรมการ
มอบหมายได้
ที6 ป รึก ษาคณะกรรมการ คณะอนุ ก รรมการ คณะทํ า งาน และที6 ป รึก ษา
คณะทํางานจะต้องไม่เป็ นผู้มสี ่วนได้เสียในกิจการที6กระทํากับสํานักงาน หรือในกิจการ
ทีเ6 ป็ นการแข่งขันกับกิจการของสํานักงานหรือขัดหรือแย้งต่อวัตถุประสงค์ของสํานักงาน
ไม่ ว่ า โดยทางตรงหรือ ทางอ้ อ ม เว้น แต่ เป็ นผู้ ซ6ึ ง คณะกรรมการมอบหมายให้ เ ป็ น
ประธานกรรมการ กรรมการ หรือผูแ้ ทนของสํานักงานในการเข้าร่วมทุนกับนิตบิ ุคคลอื6น
ตามมาตรา ๘ (๖)
การประชุมคณะอนุ กรรมการและคณะทํางาน ให้นํามาตรา ๒๐ มาใช้บงั คับ
โดยอนุโลม
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มาตรา ๒๒ ให้ประธานกรรมการ กรรมการ ทีป6 รึกษาคณะกรรมการ ประธาน
อนุกรรมการและอนุกรรมการได้รบั เบีย% ประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื6นตามหลักเกณฑ์
ทีค6 ณะรัฐมนตรีกาํ หนด
ให้คณะทํางานและทีป6 รึกษาคณะทํางานได้รบั เบีย% ประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื6น
ตามหลักเกณฑ์ทค6ี ณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๒๓ ให้สาํ นักงานมีผอู้ าํ นวยการคนหนึ6ง
คณะกรรมการเป็ นผูม้ อี าํ นาจสรรหา แต่งตัง% และถอดถอนผูอ้ าํ นวยการ
ในกรณี ที6 ไ ม่ มี ผู้ อํ า นวยการห รื อ ผู้ อํ า นวยการไม่ อ าจปฏิ บ ั ติ ห น้ าที6 ไ ด้
ให้รองผู้อํานวยการที6มีอ าวุโสตามลําดับ ปฏิบ ัติห น้ า ที6แ ทน ถ้าไม่ มีร องผู้อํา นวยการ
ให้คณะกรรมการแต่งตัง% กรรมการคนหนึ6งเป็ นผูป้ ฏิบตั หิ น้าทีแ6 ทน
มาตรา ๒๔ ผูอ้ าํ นวยการต้องเป็ นผูส้ ามารถทํางานให้แก่สาํ นักงานได้เต็มเวลา
และต้องเป็ นผูท้ ม6ี คี ุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี%
(๑) มีสญ
ั ชาติไทย
(๒) มีอายุไม่เกินหกสิบห้าปี บริบรู ณ์
(๓) เป็ นผูท้ รงคุณวุฒซิ ง6ึ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสมกับ
กิจการของสํานักงานตามที6กําหนดไว้ในวัตถุ ประสงค์และอํานาจหน้ าที6ตามมาตรา ๗
และมาตรา ๘
(๔) ไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๕ (๓) (๔) (๕) (๖) หรือ (๗)
มาตรา ๒๕ ผูอ้ าํ นวยการมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสีป6 ี และอาจได้รบั แต่งตัง% อีกได้
แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
มาตรา ๒๖ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ผูอ้ าํ นวยการพ้นจากตําแหน่งเมื6อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ออกตามกรณีทก6ี าํ หนดไว้ในข้อตกลงระหว่างคณะกรรมการกับผูอ้ าํ นวยการ
(๔) คณะกรรมการให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที6 มีความประพฤติเสื6อมเสีย
หรือหย่อนความสามารถ
(๕) ขาดคุณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะต้องห้ามอย่างหนึ6งอย่างใดตามมาตรา ๒๔
มติของคณะกรรมการให้ผอู้ ํานวยการออกจากตําแหน่ งตาม (๔) ต้องประกอบด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนกรรมการที6มอี ยู่โดยไม่นับรวมตําแหน่ ง
ผูอ้ าํ นวยการ
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มาตรา ๒๗ ผู้อํานวยการมีหน้าที6บริหารกิจการของสํานักงานให้เป็ นไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์ของสํานักงาน ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกําหนด นโยบาย มติ และประกาศ
ของคณะกรรมการ และเป็ น ผู้บ ังคับ บัญ ชาเจ้าหน้ าที6และลูก จ้างทุ ก ตํ าแหน่ ง เว้น แต่
ผูด้ าํ รงตําแหน่งผูต้ รวจสอบภายในตามมาตรา ๓๖ วรรคสอง รวมทัง% ให้มหี น้าที6 ดังต่อไปนี%
(๑) เสนอเป้ าหมาย แผนงาน และโครงการต่อคณะกรรมการ เพื6อให้การดําเนินงาน
ของสํานักงานบรรลุวตั ถุประสงค์
(๒) เสนอรายงานประจําปี เกีย6 วกับผลการดําเนินงานด้านต่าง ๆ ของสํานักงาน
รวมทัง% รายงานการเงินและการบัญชี ตลอดจนเสนอแผนการเงินและงบประมาณของปี ต่อไป
ต่อคณะกรรมการเพื6อพิจารณา
(๓) เสนอความเห็นเกีย6 วกับการปรับปรุงกิจการและการดําเนินงานของสํานักงาน
ให้มปี ระสิทธิภาพและเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ต่อคณะกรรมการ
ผูอ้ าํ นวยการต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในการบริหารกิจการของสํานักงาน
มาตรา ๒๘ ผูอ้ าํ นวยการมีอาํ นาจ
(๑) แต่ งตัง% รองผู้อํานวยการหรือ ผู้ช่ว ยผู้อํานวยการโดยความเห็น ชอบของ
คณะกรรมการเพื6อเป็ นผูช้ ่วยปฏิบตั งิ านของผูอ้ าํ นวยการตามทีผ6 อู้ าํ นวยการมอบหมาย
(๒) บรรจุ แต่งตัง% เลื6อน ลด ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยเจ้าหน้าที6
และลูกจ้างตลอดจนให้เจ้าหน้าที6หรือลูกจ้างออกจากตําแหน่ ง ทัง% นี% ตามระเบียบหรือ
ข้อบังคับทีค6 ณะกรรมการกําหนด
(๓) วางระเบียบเกี6ยวกับการดําเนินงานของสํานักงานโดยไม่ขดั หรือแย้งกับ
กฎหมายมติของคณะรัฐมนตรี และระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกําหนด นโยบาย มติ หรือประกาศ
ทีค6 ณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๒๙ ในกิจ การที6เกี6ยวกับบุค คลภายนอก ให้ผู้อํานวยการเป็ นผู้แทน
ของสํานักงาน และเพื6อการนี% ผู้อํานวยการจะมอบอํานาจให้บุคคลใดปฏิบ ัติงานเฉพาะ
อย่างแทนก็ได้ แต่ตอ้ งเป็ นไปตามระเบียบหรือข้อบังคับทีค6 ณะกรรมการกําหนด
นิตกิ รรมใดทีผ6 อู้ ํานวยการหรือผูร้ บั มอบอํานาจจากผูอ้ าํ นวยการกระทําโดยฝ่ าฝื น
ระเบียบหรือข้อบังคับทีค6 ณะกรรมการกําหนดย่อมไม่ผกู พันสํานักงาน เว้นแต่คณะกรรมการ
ให้สตั ยาบัน
มาตรา ๓๐ ให้ ค ณะกรรมการเป็ น ผู้กํ า หนดอัต ราเงิน เดือ นและประโยชน์
ตอบแทนอื6นของผูอ้ าํ นวยการ ตามหลักเกณฑ์ทค6ี ณะรัฐมนตรีกาํ หนด
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หมวด ๔
การประสานการปฏิบตั กิ าร
มาตรา ๓๑ เพื6อประโยชน์ในการส่งเสริมและสนับสนุ นการพัฒนานวัตกรรม
ของประเทศอย่างบูรณาการและมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ d ให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้ าที6
ประสานการปฏิบตั กิ ารกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนอื6น หรือหน่วยงานอื6น
ของรัฐ เพื6อให้หน่วยงานดังกล่าวใช้ทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และอํานาจหน้าทีข6 องตน
ให้เกิดผลสําเร็จตามแผนปฏิบตั กิ ารของสํานักงาน
การประสานการปฏิบ ัติการตามวรรคหนึ6ง สํานักงานโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการมีอํานาจจัดทําบันทึกข้อตกลงฉบับหนึ6งหรือหลายฉบับระหว่างสํานักงาน
กับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนอื6น หรือหน่ วยงานอื6นของรัฐ เพื6อกําหนด
วิธีการ เงื6อนไข การใช้อํานาจหน้ าที6 และความรับผิดชอบของหน่ วยงานนัน% ได้ตามที6
เห็นสมควร รวมทัง% การมอบอํานาจของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนอื6น
หรือหน่ วยงานอื6นของรัฐให้สํานักงานดําเนินการใด ๆ แทนด้วย ทัง% นี% ภายใต้กฎหมาย
ว่าด้วยการนัน% และตามความเหมาะสม
ในกรณีทส6ี ่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนอื6น หรือหน่ วยงานอื6นของรัฐ
ตามวรรคหนึ6งไม่ยนิ ยอมทําบันทึกข้อตกลงหรือไม่ปฏิบตั ติ ามบันทึกข้อตกลงโดยไม่มเี หตุ
อันสมควร ให้คณะกรรมการรายงานต่อรัฐมนตรีหรือผู้มอี ํานาจบังคับบัญชาหรือกํากับ
ดูแลหน่ วยงานนัน% เพื6อพิจ ารณาสังการ
6
หรือเสนอคณะรัฐมนตรีเพื6อวินิจฉัยชี%ขาดและ
ให้มกี ารดําเนินการตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัตอิ งค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒
หมวด ๕
ผูป้ ฏิบตั งิ านของสํานักงาน
มาตรา ๓๒ ผูป้ ฏิบตั งิ านของสํานักงานมีสามประเภท คือ
(๑) เจ้าหน้ าที6ห รือลูก จ้าง ได้แก่ ผู้ซ6ึงปฏิบ ัติงานโดยรับเงิน เดือนหรือค่าจ้าง
จากงบประมาณของสํานักงาน
(๒) ที6 ป รึก ษาหรือ ผู้ เชี6ย วชาญ ได้ แ ก่ ผู้ ซ6ึ ง สํา นั ก งานจ้ า งให้ ป ฏิบ ัติ ห น้ า ที6
เป็ นทีป6 รึกษาหรือผูเ้ ชีย6 วชาญโดยมีสญ
ั ญาจ้าง
(๓) เจ้าหน้าทีข6 องรัฐซึง6 มาปฏิบตั งิ านของสํานักงานเป็ นการชัวคราวตามมาตรา
6
๓๕
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มาตรา ๓๓ เจ้าหน้ าที6และลูกจ้างต้องมีคุณ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้าม
ดังต่อไปนี%
(๑) มีสญ
ั ชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต6ํากว่าสิบแปดปี บริบรู ณ์ และไม่เกินหกสิบปี บริบรู ณ์
(๓) สามารถทํางานให้แก่สาํ นักงานได้เต็มเวลา
(๔) มีคุ ณ วุฒิห รือ ประสบการณ์ เหมาะสมกับ วัต ถุ ป ระสงค์แ ละอํานาจหน้ า ที6
ของสํานักงาน
(๕) ไม่ เป็ นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือ
ลู ก จ้ า งของรัฐ วิ ส าหกิ จ หรือ หน่ วยงานอื6 น ของรัฐ หรื อ พนั ก งานหรือ ลู ก จ้ า งของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน6
(๖) ไม่เป็ นทีป6 รึกษาหรือผูเ้ ชีย6 วชาญซึง6 มีสญ
ั ญาจ้างกับสํานักงาน
(๗) ไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๕ (๓) (๔) (๕) หรือ (๗)
ความใน (๑) มิให้ใช้บงั คับแก่เจ้าหน้าทีแ6 ละลูกจ้างชาวต่างประเทศซึง6 สํานักงาน
จําเป็ นต้องจ้างหรือแต่งตัง% ตามข้อผูกพันหรือตามลักษณะของกิจการของสํานักงาน
มาตรา ๓๔ เจ้าหน้าทีแ6 ละลูกจ้างพ้นจากตําแหน่งเมื6อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะต้องห้ามอย่างหนึ6งอย่างใดตามมาตรา ๓๓
(๔) ถูก ให้ออก เพราะไม่ ผ่านการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ทีค6 ณะกรรมการกําหนดไว้ในระเบียบหรือข้อบังคับ
(๕) ถู ก ให้ อ อกหรือ ปลดออก เพราะผิ ด วิ นั ย ตามหลัก เกณฑ์ แ ละวิ ธีก าร
ทีค6 ณะกรรมการกําหนดไว้ในระเบียบหรือข้อบังคับ
มาตรา ๓๕ เพื6อประโยชน์ในการบริหารงานของสํานักงาน รัฐมนตรีอาจขอให้
ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที6 หรือผูป้ ฏิบตั งิ านอื6นใดในกระทรวง กรม องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ6น รัฐวิสาหกิจ องค์ก ารมหาชนอื6น หรือหน่ วยงานอื6นของรัฐ มาปฏิบตั ิงาน
เป็ น เจ้า หน้ า ที6ห รือ ลูก จ้างของสํา นั ก งานเป็ นการชัว6 คราวได้ ทัง% นี% เมื6อ ได้ร ับ อนุ ม ัติ
จากผูบ้ งั คับบัญชาหรือนายจ้างของผูน้ นั % และมีขอ้ ตกลงทีท6 าํ ไว้ในการอนุมตั ิ
ในกรณีทเ6ี จ้าหน้าทีข6 องรัฐได้รบั อนุ มตั ใิ ห้มาปฏิบตั งิ านเป็ นเจ้าหน้าทีห6 รือลูกจ้าง
ของสํานักงานเป็ นการชัวคราวตามวรรคหนึ
6
6ง ให้ถอื ว่าเป็ นการได้รบั อนุ ญาตให้ออกจาก
ราชการหรือออกจากงานไปปฏิบตั งิ านใด ๆ และให้นับระยะเวลาระหว่างทีม6 าปฏิบตั งิ าน
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ในสํานักงานสําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญหรือประโยชน์ ตอบแทนอื6นทํานองเดียวกัน
เสมือนอยู่ปฏิบตั ริ าชการหรือปฏิบตั งิ านเต็มเวลาดังกล่าว แล้วแต่กรณี
เมื6อสิน% สุดระยะเวลาที6ได้รบั อนุ มตั ิให้มาปฏิบตั ิงานในสํานักงาน ให้เจ้าหน้ าที6
ของรัฐตามวรรคหนึ6งมีสทิ ธิได้รบั การบรรจุและแต่งตัง% ให้ดํารงตําแหน่ งและรับเงินเดือน
ในส่วนราชการหรือหน่วยงานเดิมในระดับตําแหน่ งทีไ6 ม่ต6ํากว่าตําแหน่งและเงินเดือนเดิม
ตามข้อตกลงทีท6 าํ ไว้ในการอนุมตั ิ
หมวด ๖
การบัญชี การตรวจสอบ และการประเมินผลงานของสํานักงาน
มาตรา ๓๖ การบัญ ชีของสํานักงาน ให้จดั ทําตามหลักสากล ตามแบบและ
หลักเกณฑ์ทค6ี ณะกรรมการกําหนด และต้องจัดให้มกี ารตรวจสอบภายในเกีย6 วกับการเงิน
การบัญชี และการพัสดุของสํานักงาน ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบ
อย่างน้อยปี ละครัง%
ในการตรวจสอบภายใน ให้มผี ปู้ ฏิบตั งิ านของสํานักงานทําหน้าทีเ6 ป็ นผูต้ รวจสอบ
ภายในโดยเฉพาะและให้รบั ผิดชอบขึน% ตรงต่อคณะกรรมการ ตามระเบียบหรือข้อบังคับ
ทีค6 ณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๓๗ ให้สาํ นักงานจัดทํางบดุล งบการเงิน และบัญชีทาํ การส่งผูส้ อบบัญชี
ภายในหนึ6งร้อยยีส6 บิ วันนับแต่วนั สิน% ปี บญ
ั ชีทุกปี
ในทุ ก รอบปี ให้สํา นั ก งานการตรวจเงิน แผ่ น ดิน หรือ บุ ค คลภายนอกตามที6
คณะกรรมการแต่งตัง% ด้วยความเห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็ นผูส้ อบบัญชี
และประเมิน ผลการใช้จ่ายเงิน และทรัพ ย์สนิ ของสํานักงาน โดยให้แสดงความคิดเห็น
เป็ นข้อวิเคราะห์ว่าการใช้จ่ายดังกล่าวเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ประหยัด และได้ผลตาม
เป้ าหมายเพียงใด แล้วทําบันทึกรายงานผลการสอบบัญชีเสนอต่อคณะกรรมการ
เพื6 อ การนี% ให้ ผู้ ส อบบัญ ชีมีอํ า นาจตรวจสอบสรรพสมุ ด บัญ ชีแ ละเอกสาร
หลักฐานต่าง ๆ ของสํานักงาน สอบถามผูอ้ ํานวยการ ผูต้ รวจสอบภายใน เจ้าหน้าทีแ6 ละ
ลู ก จ้า ง หรือ บุ ค คลอื6น และเรีย กให้ ส่ ง สรรพสมุ ด บัญ ชีแ ละเอกสารหลัก ฐานต่ า ง ๆ
ของสํานักงานเป็ นการเพิม6 เติมได้ตามความจําเป็ น
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มาตรา ๓๘ ให้สาํ นักงานทํารายงานประจําปี เสนอรัฐมนตรีทุกสิน% ปี งบประมาณ
รายงานนี% ให้ก ล่ าวถึงผลงานของสํานั ก งานในปี ท6ีล่ ว งมาแล้ว บัญ ชีทํ าการ พร้อ มทัง%
รายงานของผู้สอบบัญชี รวมทัง% คําชี%แจงเกี6ยวกับนโยบายของคณะกรรมการ โครงการ
และแผนงานทีจ6 ะจัดทําในภายหน้า
มาตรา ๓๙ เพื6อประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงระบบการปฏิบตั งิ านของ
สํานักงานให้มีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ d สร้างความรับผิดชอบและความเชื6อถือแก่
สาธารณชนในกิจ การของสํ า นั ก งาน ตลอดจนการติ ด ตามความก้ า วหน้ า และการ
ตรวจสอบการดํ า เนิ น งานของสํา นั ก งานให้ เป็ นไปตามวัต ถุ ป ระสงค์ โครงการ และ
แผนงานทีไ6 ด้จดั ทําไว้ ให้สาํ นักงานจัดให้มกี ารประเมินผลการดําเนินงานตามระยะเวลา
ทีค6 ณะกรรมการกําหนด แต่ตอ้ งไม่นานกว่าสามปี
การประเมินผลการดําเนินงานตามวรรคหนึ6ง ให้จดั ทําโดยสถาบัน หน่ วยงาน
องค์ ก ร หรือ คณะบุ ค คลที6 เ ป็ นกลางและมี ค วามเชี6ย วชาญในด้ า นการประเมิ น ผล
การดําเนินงาน โดยมีการคัดเลือกหรือแต่งตัง% ตามวิธกี ารทีค6 ณะกรรมการกําหนด
การประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานจะต้องแสดงข้อเท็จจริงให้ปรากฏ
ทัง% ในด้านประสิทธิผล ในด้านประสิทธิภาพ ในด้านการพัฒนาองค์กร และในรายละเอียดอืน6
ตามทีค6 ณะกรรมการจะได้กาํ หนดเพิม6 เติมขึน%
ในกรณี ท6ี มี เ หตุ ผ ลจํ า เป็ นเป็ นการเฉพาะกาล คณะกรรมการจะจัด ให้ มี
การประเมินผลการดําเนินงานเป็ นครัง% คราวตามมาตรานี%ดว้ ยก็ได้
หมวด ๗
การกํากับดูแล
มาตรา ๔๐ ให้ ร ัฐ มนตรีมีอํ า นาจหน้ า ที6กํ า กับ ดู แ ลการดํ า เนิ น กิจ การของ
สํา นั ก งานให้เป็ นไปตามกฎหมาย และให้ส อดคล้อ งกับ วัต ถุ ป ระสงค์ข องการจัด ตัง%
สํานักงาน นโยบายของรัฐบาล และมติของคณะรัฐมนตรีทเ6ี กีย6 วกับสํานักงาน เพื6อการนี%
ให้รฐั มนตรีมีอํานาจสังให้
6 สํานัก งานชี%แจงแสดงความคิด เห็น ทํ ารายงาน หรือ ยับ ยัง%
การกระทําของสํานัก งานที6ข ดั ต่ อ วัตถุ ประสงค์ของการจัดตัง% สํานักงาน นโยบายของ
รัฐบาล หรือมติของคณะรัฐมนตรีท6ีเกี6ยวกับสํานักงาน ตลอดจนสังสอบสวนข้
6
อเท็จจริง
เกีย6 วกับการดําเนินการของสํานักงานได้
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บทเฉพาะกาล

มาตรา ๔๑ เมื6อพระราชกฤษฎีกานี%ใช้บงั คับ ให้กองทุนพัฒนานวัตกรรมและ
เงินทุนหมุนเวียนเพื6อการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีเป็ นอันยุบเลิก และให้รฐั มนตรีเสนอ
คณะรัฐมนตรีดาํ เนินการตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัตอิ งค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒
เพื6ออนุ ม ัติให้มีก ารโอนบรรดากิจ การ อํานาจหน้ าที6 ทรัพ ย์สนิ สิทธิ หนี% และเงิน ของ
กองทุ น พัฒ นานวัต กรรมและเงิน ทุ น หมุ น เวีย นเพื6 อ การวิจ ัย และพัฒ นาเทคโนโลยี
และบุคลากร รวมทัง% งบประมาณของสํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เฉพาะในส่วนทีเ6 กีย6 วกับสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ที6มอี ยู่ในวันที6พระราชกฤษฎีกานี%
ใช้บ ัง คับ เว้น แต่ เงิน งบประมาณหมวดเงิน เดือ นและค่ า จ้า งประจํ า ที6ย ัง มีผู้ค รองอยู่
ไปเป็ นของสํานักงานตามพระราชกฤษฎีกานี%
มาตรา ๔๒ ในวาระเริม6 แรก ซึ6งยังไม่มคี ณะกรรมการตามพระราชกฤษฎีกานี%
ให้ ค ณะกรรมการนวัต กรรมแห่ ง ชาติท6ีตัง% ขึ%น ตามคํ า สัง6 กระทรวงวิท ยาศาสตร์แ ละ
เทคโนโลยี ที6 ๔๖/๒๕๕๑ เรื6อ ง แต่ ง ตัง% คณะกรรมการนวัต กรรมแห่ ง ชาติ ลงวัน ที6
๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ6งดํารงตําแหน่ งอยู่ในวันที6พ ระราชกฤษฎีกานี%ใช้บงั คับ
ปฏิบตั หิ น้าทีค6 ณะกรรมการ โดยให้ปฏิบตั หิ น้าทีเ6 ป็ นการชัวคราวไปพลางก่
6
อนจนกว่าจะมี
คณะกรรมการตามพระราชกฤษฎีกานี%
มาตรา ๔๓ ให้ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ซึ6งดํารงตําแหน่ งอยู่ในวันที6พระราชกฤษฎีกานี%ใช้บงั คับ ปฏิบตั ิหน้าที6
ผู้อํานวยการเป็ น การชัว6 คราวไปพลางก่ อ นจนกว่ าจะมีก ารแต่ ง ตัง% ผู้อํา นวยการตาม
พระราชกฤษฎีกานี% ซึง6 ต้องไม่เกินหนึ6งร้อยแปดสิบวันนับแต่วนั ทีพ6 ระราชกฤษฎีกานี%ใช้บงั คับ
มาตรา ๔๔ ในระหว่างทีย6 งั ไม่มรี ะเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกําหนดของ
สํานักงาน ให้นําระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกําหนดของสํานักงานนวัตกรรม
แห่ งชาติ กระทรวงวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในส่วนที6เกี6ยวกับการปฏิบตั ิงานตาม
ขอบวัต ถุ ป ระสงค์ห รือ อํา นาจหน้ า ที6ท6ีจ ะเป็ น ของสํา นั ก งานตามพระราชกฤษฎีก านี%
ทีใ6 ช้บงั คับอยู่ก่อนวันทีพ6 ระราชกฤษฎีกานี%ใช้บงั คับ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
ผูร้ บั สนองพระบรมราชโองการ
อภิสทิ ธิ d เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้พ ระราชกฤษฎี ก าฉบับ นี% คือ โดยที6ในระบบ
เศรษฐกิจยุคใหม่และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศแบบยังยื
6 น จําเป็ นต้อง
มีพ%ืน ฐานอยู่บนความสามารถที6จะแข่งขันในตลาดโลกได้ แต่ เนื6องจากความสามารถ
ในการแข่ ง ขัน ของประเทศไทยที6 อ าศัย พื% น ฐานของการพึ6 ง พาต้ น ทุ น แรงงานที6 ต6ํ า
และทรัพยากรธรรมชาตินัน% ค่อย ๆ ลดลงและไม่สามารถพัฒนาเพิม6 ขีดความสามารถทาง
การแข่งขันในตลาดโลกให้เป็ น ไปอย่างมีประสิท ธิภ าพได้ รวมทัง% นานาอารยประเทศ
ได้ เปลี6ย นนโยบายเป็ นการสร้ า งความได้ เปรีย บเชิง แข่ ง ขัน ที6 เกิ ด จากการพั ฒ นา
องค์ความรูใ้ หม่ ๆ การพัฒนาเทคโนโลยี และทักษะการบริหารจัดการทีด6 แี ละมีคุณภาพ
จึงเป็ นปั จจัยหลักในการเพิม6 สมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ภายใต้การพัฒ นาที6มีคุณ ภาพและยังยื
6 น ประกอบกับแนวทางหนึ6 งที6เป็ นปั จจัยสําคัญ
ในการเพิ6 ม ขีด ความสามารถในการแข่ ง ขัน ของชาติ คื อ การพั ฒ นาความสามารถ
ด้านนวัตกรรม ดังนัน% เพื6อให้มนี โยบายและมาตรการช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุ น
การพัฒนานวัตกรรมที6เป็ นระบบ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด สมควรจัดตัง%
สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติขน%ึ เป็ นองค์การมหาชนตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน
เพื6อดําเนินภารกิจดังกล่าว จึงจําเป็ นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี%
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พระราชกฤษฎีกา
จัดตัง% สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
พ.ศ. ๒๕๕๔
ภูมพิ ลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที6 ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔
เป็ นปี ท6ี ๖๖ ในรัชกาลปั จจุบนั
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพ ลอดุ ล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที6เป็ น การสมควรจัด ตัง% สํานัก งานรัฐบาลอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ข%ึน เป็ น องค์ก าร
มหาชนตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
และมาตรา ๕ แห่ งพระราชบัญ ญัติอ งค์ก ารมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงทรงพระกรุ ณ า
โปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึน% ไว้ ดังต่อไปนี%
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีก านี% เรีย กว่ า “พระราชกฤษฎีก าจัด ตัง% สํานั ก งาน
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔”
มาตรา ๒ ๙๔ พระราชกฤษฎี ก านี% ให้ ใ ช้ บ ัง คับ ตัง% แต่ ว ัน ถัด จากวัน ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชกฤษฎีกานี%
“รัฐ บาลอิเล็ก ทรอนิ ก ส์” หมายความว่ า การนํ า เทคโนโลยีส ารสนเทศและ
การสื6อ สารมาใช้ เป็ นเครื6อ งมือ ในการบริห ารจัด การและบู ร ณาการการปฏิบ ัติ ง าน
ของหน่วยงานภาครัฐ เพื6อเพิม6 ศักยภาพในการให้บริการประชาชน
“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
“ผูอ้ าํ นวยการ” หมายความว่า ผูอ้ าํ นวยการสํานักงาน
“เจ้าหน้าที”6 หมายความว่า เจ้าหน้าทีส6 าํ นักงาน
๙๔

ราชกิจจานุ เบกษา เล่ม ๑๒๘/ตอนที6 ๑๐ ก/หน้า ๑๖/๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
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“ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างสํานักงาน
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผรู้ กั ษาการตามพระราชกฤษฎีกานี%
มาตรา ๔ ให้รฐั มนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื6อสาร
รักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี%
หมวด ๑
การจัดตัง% วัตถุประสงค์ และอํานาจหน้าที6
มาตรา ๕ ให้จดั ตัง% องค์การมหาชนขึน% เรียกว่า “สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
(องค์ก ารมหาชน)” เรีย กโดยย่ อ ว่ า “สรอ.” และให้ใช้ช6ือ ภาษาอัง กฤษว่ า “Electronic
Government Agency (Public Organization)” เรียกโดยย่อว่า “EGA”
มาตรา ๖ ให้สํานักงานมีท6ีตงั % ของสํานักงานแห่งใหญ่ อยู่ในกรุงเทพมหานคร
หรือจังหวัดใกล้เคียง
มาตรา ๗ ให้สาํ นักงานมีวตั ถุประสงค์ ดังต่อไปนี%
(๑) พัฒนา บริหารจัดการ และให้บริการโครงสร้างพืน% ฐานสารสนเทศในส่วนที6
เกีย6 วกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ศึก ษา วิจ ัย พัฒ นา และเสนอแนะแนวทาง มาตรการ และมาตรฐาน
ด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
(๓) ให้คําปรึกษา บริการด้านวิชาการ และบริหารจัดการโครงการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ6 สารในส่วนทีเ6 กีย6 วข้องกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
(๔) ส่งเสริม สนับสนุ น และจัดอบรมเพื6อยกระดับทักษะความรูค้ วามสามารถ
ด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารทีเ6 กีย6 วข้อง
มาตรา ๘ เพื6อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามมาตรา ๗ ให้สาํ นักงานมีอํานาจหน้าที6
ดังต่อไปนี%
(๑) ถือกรรมสิทธิ d มีสทิ ธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ
(๒) ก่ อ ตั ง% สิท ธิ หรือ ทํ า นิ ติ ก รรมทุ ก ประเภทผู ก พั น ทรัพ ย์ สิน ตลอดจน
ทํานิตกิ รรมอื6นใด เพื6อประโยชน์ในการดําเนินกิจการของสํานักงาน
(๓) ทํา ความตกลงและร่ว มมือ กับ องค์ก ารหรือ หน่ ว ยงานอื6น ทัง% ภาครัฐ และ
ภาคเอกชนทัง% ในประเทศและต่างประเทศในกิจการทีเ6 กีย6 วกับการดําเนินการตามวัตถุประสงค์
ของสํานักงาน
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(๔) จัดให้มแี ละให้ทุนเพื6อสนับสนุนการดําเนินงานของสํานักงาน
(๕) เข้าร่วมทุนกับนิตบิ ุคคลอื6นในกิจการทีเ6 กีย6 วกับวัตถุประสงค์ของสํานักงาน
(๖) เป็ นตัวแทนหรือนายหน้า หรือมอบหมาย หรือว่าจ้างให้บุคคลหรือนิตบิ ุคคลอื6น
ประกอบกิจการต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของสํานักงาน
(๗) กูย้ มื เงินเพื6อประโยชน์ในการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของสํานักงาน
(๘) เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง ค่าตอบแทน หรือค่าบริการในการดําเนิน
กิจการต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของสํานักงาน ทัง% นี% ตามหลักเกณฑ์และอัตราทีค6 ณะกรรมการ
กําหนด
(๙) ดํ า เนิ น การอื6น ใดที6จํ า เป็ นหรือ ต่ อ เนื6 อ งเพื6 อ ให้ บ รรลุ ว ัต ถุ ป ระสงค์ ข อง
สํานักงาน
การเข้าร่วมทุนตาม (๕) และการกู้ยมื เงินตาม (๗) ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ทีค6 ณะรัฐมนตรีกาํ หนด
หมวด ๒
ทุน รายได้ และทรัพย์สนิ
มาตรา ๙ ทุนและทรัพย์สนิ ในการดําเนินกิจการของสํานักงาน ประกอบด้วย
(๑) เงินและทรัพย์สนิ ทีไ6 ด้รบั โอนมาตามมาตรา ๓๙
(๒) เงินอุดหนุนทัวไปที
6 ร6 ฐั บาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสม
(๓) เงินอุดหนุ นจากภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ6น หรือองค์กรอื6น
รวมทัง% จากต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ และเงินหรือทรัพย์สนิ ทีม6 ผี อู้ ุทศิ ให้
(๔) ค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง ค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือรายได้จากการดําเนิน
กิจการต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของสํานักงาน
(๕) ดอกผลของเงินหรือรายได้จากทรัพย์สนิ ของสํานักงาน
การรับเงินหรือทรัพย์สนิ ตาม (๓) จะต้องไม่กระทําในลักษณะทีท6 ําให้สาํ นักงาน
ขาดความเป็ นอิสระหรือความเป็ นกลาง
มาตรา ๑๐ บรรดารายได้ ข องสํ า นั ก งานไม่ เ ป็ นรายได้ ท6ี ต้ อ งนํ า ส่ ง คลัง
เป็ นรายได้แผ่นดิน
ในกรณีทม6ี เี หตุจําเป็ นหรือสมควร สํานักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
อาจนํารายได้ของสํานักงานในจํานวนทีเ6 ห็นสมควรนําส่งคลังเป็ นรายได้แผ่นดิน
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มาตรา ๑๑ ให้อสังหาริมทรัพย์ซ6งึ สํานักงานได้มาจากการให้หรือซื%อด้วยเงิน
รายได้ของสํานักงานเป็ นกรรมสิทธิของสํ
d านักงาน
ให้สาํ นักงานมีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้ จําหน่ าย และจัดหา
ประโยชน์จากทรัพย์สนิ ของสํานักงาน
มาตรา ๑๒ การใช้จ่ายเงินของสํานักงาน ให้ใช้จ่ายไปเพื6อกิจการของสํานักงาน
โดยเฉพาะ
การเก็ บ รัก ษาและเบิ ก จ่ า ยเงิน ของสํ า นั ก งาน ให้ เ ป็ นไปตามข้ อ บั ง คั บ
ทีค6 ณะกรรมการกําหนด
หมวด ๓
การบริหารและการดําเนินกิจการ
มาตรา ๑๓ ให้มีค ณะกรรมการคณะหนึ6 ง เรีย กว่ า “คณะกรรมการบริห าร
สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์” ประกอบด้วย
(๑) ประธานกรรมการ ซึง6 คณะรัฐมนตรีแต่งตัง% จากผู้มคี วามรู้ ความเชีย6 วชาญ
และประสบการณ์สงู ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ6 สาร ด้านการบริหารจัดการ
หรือด้านอื6นทีเ6 กีย6 วข้องและเป็ นประโยชน์ต่อกิจการของสํานักงาน
(๒) กรรมการโดยตําแหน่ง จํานวนสีค6 น ได้แก่ ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื6อ สาร เลขาธิการ ก.พ.ร. ผู้อํานวยการสํานัก งบประมาณ และผู้อํานวยการ
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(๓) กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ จํานวนห้าคน ซึง6 คณะรัฐมนตรีแต่งตัง% จากผูม้ คี วามรู้
ความเชี6ย วชาญและประสบการณ์ เป็ น ที6ป ระจัก ษ์ ในด้า นเทคโนโลยีส ารสนเทศและ
การสื6อ สาร ด้ า นการบริห ารจัด การและทรัพ ยากรบุ ค คล ด้ า นการเงิน การบั ญ ชี
และงบประมาณ การตรวจสอบประเมินผล และการบริห ารความเสี6ยง ด้านกฎหมาย
เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื6อ สารหรือ ธุ ร กรรมทางอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ หรือ สาขาอื6น
ทีเ6 กีย6 วข้องและเป็ นประโยชน์ต่อกิจการของสํานักงาน
ให้ผูอ้ ํานวยการเป็ นกรรมการและเลขานุ การโดยตําแหน่ ง และให้ผู้อํานวยการ
แต่งตัง% เจ้าหน้าทีเ6 ป็ นผูช้ ่วยเลขานุการได้ตามความจําเป็ น
หลักเกณฑ์และวิธกี ารสรรหาบุคคลเพื6อเสนอคณะรัฐมนตรีแต่งตัง% เป็ นประธาน
กรรมการและกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ รวมทัง% การสรรหาประธานกรรมการและกรรมการ
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ผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิ เพื6อ ดํา รงตํ าแหน่ งแทนผู้ท6ีพ้น จากตํ า แหน่ ง ก่ อ นวาระตามมาตรา ๑๗
ให้เป็ นไปตามระเบียบทีค6 ณะรัฐมนตรีกาํ หนดโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการ
มาตรา ๑๔ ประธานกรรมการและกรรมการผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิต้อ งมีคุ ณ สมบัติ
และไม่มลี กั ษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี%
(๑) มีสญ
ั ชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต6ํากว่าสามสิบห้าปี บริบรู ณ์ และไม่เกินเจ็ดสิบปี บริบรู ณ์
(๓) ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๔) ไม่เคยได้รบั โทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที6สุดให้จําคุก เว้นแต่ เป็ นโทษ
สําหรับความผิดทีไ6 ด้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) ไม่เป็ นผูด้ าํ รงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิน6 หรือผูบ้ ริหารท้องถิน6
กรรมการหรือผูด้ าํ รงตําแหน่งซึง6 รับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ทีป6 รึกษาพรรคการเมือง
หรือเจ้าหน้าทีพ6 รรคการเมือง
(๖) ไม่เป็ นเจ้าหน้าที6หรือลูกจ้าง หรือทีป6 รึกษาหรือผู้เชี6ยวชาญซึง6 มีสญ
ั ญาจ้าง
กับสํานักงาน
(๗) ไม่ เป็ น ผู้ มีส่ ว นได้ เสีย ในกิจ การที6ก ระทํ า กับ สํา นั ก งาน หรือ ในกิจ การ
ทีเ6 ป็ นการแข่งขันกับกิจการของสํานักงานหรือขัดหรือแย้งกับวัตถุประสงค์ของสํานักงาน
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่เป็ นผูซ้ ง6ึ คณะกรรมการมอบหมายให้เป็ นประธาน
กรรมการ กรรมการ หรือ ผู้ แ ทนของสํ า นั ก งานในการเข้า ร่ ว มทุ น กับ นิ ติ บุ ค คลอื6น
ตามมาตรา ๘ (๕)
ความใน (๑) มิให้ใช้บงั คับแก่กรรมการชาวต่างประเทศซึง6 สํานักงานจําเป็ นต้อง
แต่งตัง% ตามข้อผูกพันหรือตามลักษณะของกิจการของสํานักงาน
มาตรา ๑๕ ประธานกรรมการและกรรมการผูท้ รงคุณวุฒมิ วี าระการดํารงตําแหน่ ง
คราวละสีป6 ี
เมื6อ ครบกํ า หนดตามวาระในวรรคหนึ6 ง หากยัง มิไ ด้มีก ารแต่ ง ตัง% ประธาน
กรรมการหรือ กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ข%ึน ใหม่ ให้ ป ระธานกรรมการหรือ กรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒซิ ง6ึ พ้นจากตําแหน่ งตามวาระนัน% อยู่ในตําแหน่ งเพื6อดําเนินงานต่อไปจนกว่า
ประธานกรรมการหรือกรรมการผูท้ รงคุณวุฒซิ ง6ึ ได้รบั แต่งตัง% ใหม่เข้ารับหน้าที6
ประธานกรรมการหรือ กรรมการผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิซ6ึง พ้น จากตํ า แหน่ งตามวาระ
อาจได้รบั แต่งตัง% อีกได้ แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
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มาตรา ๑๖ นอกจากการพ้ น จากตํ า แหน่ ง ตามวาระ ประธานกรรมการ
และกรรมการผูท้ รงคุณวุฒพิ น้ จากตําแหน่งเมื6อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที6 มีความประพฤติเสื6อมเสีย
หรือหย่อนความสามารถ
(๔) ขาดคุณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะต้องห้ามอย่างหนึ6งอย่างใดตามมาตรา ๑๔
มาตรา ๑๗ ในกรณี ท6ีป ระธานกรรมการหรือกรรมการผู้ท รงคุณ วุฒิพ้นจาก
ตํา แหน่ งก่อ นวาระหรือ ในกรณี ท6ีค ณะรัฐมนตรีแ ต่ งตัง% กรรมการผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิเพิ6ม ขึ%น
ในระหว่างที6กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ6งึ แต่งตัง% ไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตําแหน่ ง ให้ผู้ได้รบั
แต่งตัง% แทนตําแหน่ งที6ว่างหรือเป็ นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒเิ พิม6 ขึน% อยู่ในตําแหน่ งเท่ากับ
วาระที6เหลืออยู่ของประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ท รงคุ ณ วุฒิซ6ึงได้แต่ งตัง% ไว้แล้ว
เว้น แต่ วาระที6เหลือ อยู่ ไม่ ถึง เก้าสิบ วัน จะไม่ แ ต่ งตัง% ประธานกรรมการหรือ กรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒแิ ทนก็ได้
ในกรณีทป6ี ระธานกรรมการหรือกรรมการผูท้ รงคุณวุฒพิ น้ จากตําแหน่งก่อนวาระ
ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการทัง% หมดเท่าทีม6 อี ยู่จนกว่าจะมีการแต่งตัง% ประธาน
กรรมการหรือกรรมการผูท้ รงคุณวุฒติ ามวรรคหนึ6ง และในกรณีท6ปี ระธานกรรมการพ้น
จากตํ าแหน่ ง ก่ อนวาระให้ก รรมการที6เหลือ เลือ กกรรมการคนหนึ6 งทําหน้ าที6ป ระธาน
กรรมการเป็ นการชัวคราว
6
มาตรา ๑๘ คณะกรรมการมีอํานาจหน้ าที6ควบคุม ดูแ ลสํานักงานให้ดําเนิ น
กิจการให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ทก6ี าํ หนดไว้ อํานาจหน้าทีเ6 ช่นว่านี%ให้รวมถึง
(๑) กําหนดนโยบายการบริหารงาน และให้ความเห็นชอบแผนการดําเนินงาน
ของสํานักงาน
(๒) อนุ มตั แิ ผนการลงทุน แผนการเงิน โครงการ และงบประมาณประจําปี ของ
สํานักงาน
(๓) ดูแลฐานะและความมันคงทางการเงิ
6
น ให้ความเห็นชอบรายงานการเงิน
พิจ ารณารายงานของผู้ต รวจสอบการเงิน และวางระเบีย บ กฎเกณฑ์ หรือ ข้อ ห้ า ม
ทางการเงิน
(๔) กําหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารในการให้ทุนเพื6อสนับสนุ นการพัฒนารัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ
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(๕) กําหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื6อนไขในการสนับสนุ นโครงการต่ าง ๆ
ทีเ6 ป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
(๖) ให้ คํ า แนะนํ า หรือ เสนอแนะการแก้ ไ ขปั ญ หาหรือ อุ ป สรรคอัน เกิด จาก
การบริห ารจัด การตลอดจนเสนอต่ อ คณะรัฐ มนตรีห รือ รัฐ มนตรีเพื6อ พิจารณาสังการ
6
ในกรณีมปี ั ญหาหรืออุปสรรคเกีย6 วกับการประสานงานในการดําเนินการตามวัตถุประสงค์
และอํานาจหน้าทีข6 องสํานักงาน
(๗) ให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์การจัดเก็บและอัตราค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง
ค่าตอบแทน และค่าบริการในการดําเนินกิจการของสํานักงาน
(๘) ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผูอ้ ํานวยการและผูป้ ฏิบตั ิงานของสํานักงาน
ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีค6 ณะกรรมการกําหนด
(๙) ควบคุมดูแลการดําเนินงานและการบริหารงานทัวไป
6 ตลอดจนออกระเบียบ
ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกําหนดเกีย6 วกับสํานักงานในเรื6อง ดังต่อไปนี%
(ก) การบริหารงานทัวไปของสํ
6
านักงาน การจัดแบ่งส่วนงานของสํานักงาน
และขอบเขตอํานาจหน้าทีข6 องส่วนงานดังกล่าว
(ข) การกําหนดตําแหน่ ง คุณสมบัตเิ ฉพาะตําแหน่ ง อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง
และเงินอื6นของเจ้าหน้าทีแ6 ละลูกจ้าง
(ค) การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตัง% การประเมินผลงาน การถอดถอน
วินั ย และการลงโทษทางวินั ย การออกจากตํ า แหน่ ง การร้อ งทุ ก ข์แ ละการอุ ท ธรณ์
การลงโทษของเจ้าหน้าทีแ6 ละลูกจ้าง รวมทัง% วิธกี ารและเงื6อนไขในการจ้างลูกจ้าง
(ง) การบริหารและการจัดการการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สนิ ของสํานักงาน
รวมทัง% การบัญชีและการจําหน่ายทรัพย์สนิ จากบัญชีเป็ นสูญ
(จ) การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อ6นื แก่เจ้าหน้าทีแ6 ละลูกจ้าง
(ฉ) ขอบเขตอํ า นาจหน้ า ที6 แ ละระเบี ย บเกี6ย วกับ การปฏิบ ัติห น้ า ที6 ข อง
ผูต้ รวจสอบภายใน
(ช) การสรรหา การแต่งตัง% และการถอดถอนผูอ้ ํานวยการ การปฏิบตั ิงาน
ของผูอ้ าํ นวยการและการมอบหมายให้ผอู้ 6นื ปฏิบตั งิ านแทน
(๑๐) ให้ความเห็นชอบรายงานประจําปี และเสนอต่ อรัฐมนตรีเพื6อปฏิบตั ิการ
ให้เป็ นไปตามพระราชกฤษฎีกานี%
(๑๑) กระทําการอื6นใดทีจ6 าํ เป็ นหรือต่อเนื6องเพื6อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของสํานักงาน
ระเบียบเกี6ยวกับการจําหน่ ายทรัพย์สนิ จากบัญชีเป็ นสูญตาม (๙) (ง) ต้องเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ทค6ี ณะรัฐมนตรีกาํ หนด
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มาตรา ๑๙ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึง6 หนึ6งของจํานวนกรรมการทัง% หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในการประชุม คณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่ มาประชุ มหรือ ไม่ อ าจ
ปฏิบตั หิ น้าทีไ6 ด้ให้ทป6ี ระชุมเลือกกรรมการคนหนึ6งเป็ นประธานในทีป6 ระชุม
ในการปฏิบตั ิหน้าที6 ประธานกรรมการหรือกรรมการผูใ้ ดมีส่วนได้เสียโดยตรง
หรือโดยอ้อมในเรื6องที6คณะกรรมการพิจารณา ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้นัน%
แจ้งให้ทป6ี ระชุมทราบ และให้ทป6ี ระชุมพิจารณาว่าประธานกรรมการหรือกรรมการผูน้ ัน%
สมควรจะอยู่ในทีป6 ระชุมหรือจะมีมติในการประชุมเรื6องนัน% ได้หรือไม่ ทัง% นี% ตามระเบียบ
ทีค6 ณะกรรมการกําหนด
การวินิจฉัยชีข% าดของทีป6 ระชุมให้ถอื เสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ6งให้มหี นึ6งเสียง
ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในทีป6 ระชุมออกเสียงเพิม6 ขึน% อีกเสียงหนึ6ง
เป็ นเสียงชีข% าด
มาตรา ๒๐ คณะกรรมการมีอํานาจแต่ งตัง% ผู้ทรงคุณวุฒิซ6งึ มีความเชี6ยวชาญ
ในด้านที6เป็ น ประโยชน์ ต่อ การดําเนิ น งานของสํานักงานเป็ น ที6ป รึก ษาคณะกรรมการ
และมีอํานาจแต่งตัง% คณะอนุ กรรมการ คณะทํางาน และทีป6 รึกษาคณะทํางาน เพื6อพิจารณา
หรือปฏิบตั กิ ารอย่างหนึ6งอย่างใดตามทีค6 ณะกรรมการมอบหมายได้
ที6 ป รึก ษาคณะกรรมการ คณะอนุ ก รรมการ คณะทํ า งาน และที6 ป รึก ษา
คณะทํางานจะต้องไม่เป็ นผู้มสี ่วนได้เสียในกิจการที6กระทํากับสํานักงาน หรือในกิจการ
ทีเ6 ป็ นการแข่งขันกับกิจการของสํานักงานหรือขัดหรือแย้งกับวัตถุประสงค์ของสํานักงาน
ทัง% นี% ไม่ ว่ า โดยทางตรงหรือ ทางอ้ อ ม เว้ น แต่ เ ป็ นผู้ ซ6ึ ง คณะกรรมการมอบหมาย
ให้เป็ น ประธานกรรมการ กรรมการ หรือ ผู้แ ทนของสํา นัก งานในการเข้าร่ วมทุ น กับ
นิตบิ ุคคลอื6นตามมาตรา ๘ (๕)
การประชุม คณะอนุ ก รรมการและคณะทํางานให้นํ ามาตรา ๑๙ มาใช้บ ังคับ
โดยอนุโลม
มาตรา ๒๑ ให้ประธานกรรมการ กรรมการ ทีป6 รึกษาคณะกรรมการ ประธาน
อนุ กรรมการ และอนุ กรรมการได้รบั เบีย% ประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื6นตามหลักเกณฑ์
ทีค6 ณะรัฐมนตรีกาํ หนด
ให้ ค ณะทํ า งานและที6 ป รึก ษาคณะทํ า งานได้ ร ับ เบี%ย ประชุ ม และประโยชน์
ตอบแทนอื6นตามหลักเกณฑ์ทค6ี ณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
ซึง6 ต้องมีจาํ นวนไม่สงู กว่าเบีย% ประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื6นตามวรรคหนึ6ง
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มาตรา ๒๒ ให้สาํ นักงานมีผอู้ าํ นวยการคนหนึ6ง
คณะกรรมการเป็ นผูม้ อี าํ นาจสรรหา แต่งตัง% และถอดถอนผูอ้ าํ นวยการ
ในกรณี ที6 ไ ม่ มี ผู้ อํ า นวยการห รื อ ผู้ อํ า นวยการไม่ อ าจปฏิ บ ั ติ ห น้ าที6 ไ ด้
ให้รองผู้อํานวยการที6มีอ าวุโสตามลําดับ ปฏิบ ัติห น้ า ที6แ ทน ถ้าไม่ มีร องผู้อํา นวยการ
ให้คณะกรรมการแต่งตัง% กรรมการคนหนึ6งเป็ นผูป้ ฏิบตั หิ น้าทีแ6 ทน
มาตรา ๒๓ ผูอ้ าํ นวยการต้องเป็ นผูส้ ามารถทํางานให้แก่สาํ นักงานได้เต็มเวลา
และต้องเป็ นผูท้ ม6ี คี ุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี%
(๑) มีสญ
ั ชาติไทย
(๒) มีอายุไม่เกินหกสิบห้าปี บริบรู ณ์
(๓) เป็ นผูท้ รงคุณวุฒซิ ง6ึ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสมกับ
กิจการของสํานักงานตามที6กําหนดไว้ในวัตถุ ประสงค์และอํานาจหน้ าที6ตามมาตรา ๗
และมาตรา ๘
(๔) ไม่มลี กั ษณะต้องห้ามอย่างหนึ6งอย่างใดตามมาตรา ๑๔ (๓) (๔) (๕) (๖)
หรือ (๗)
มาตรา ๒๔ ผูอ้ าํ นวยการมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสีป6 ี และอาจได้รบั แต่งตัง% อีกได้
แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
มาตรา ๒๕ นอกจากการพ้นจากตําแหน่ งตามวาระ ผูอ้ าํ นวยการพ้นจากตําแหน่ ง
เมื6อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ออกตามกรณีทก6ี าํ หนดไว้ในข้อตกลงระหว่างคณะกรรมการกับผูอ้ าํ นวยการ
(๔) คณะกรรมการให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที6 มีความประพฤติเสื6อมเสีย
หรือหย่อนความสามารถ
(๕) ขาดคุณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะต้องห้ามอย่างหนึ6งอย่างใดตามมาตรา ๒๓
มติของคณะกรรมการให้ผูอ้ าํ นวยการออกจากตําแหน่งตาม (๔) ต้องประกอบด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนกรรมการที6มอี ยู่โดยไม่นับรวมตําแหน่ ง
ผูอ้ าํ นวยการ
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มาตรา ๒๖ ผู้อํานวยการมีหน้าที6บริหารกิจการของสํานักงานให้เป็ นไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์ของสํานักงาน ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกําหนด นโยบาย มติ และ
ประกาศของคณะกรรมการ และเป็ น ผู้บ ังคับ บัญ ชาเจ้าหน้ าที6แ ละลูก จ้างทุ ก ตําแหน่ ง
เว้นแต่ผู้ดํารงตําแหน่ งผู้ตรวจสอบภายในตามมาตรา ๓๔ วรรคสอง รวมทัง% ให้มหี น้าที6
ดังต่อไปนี%
(๑) เสนอเป้ าหมาย แผนงาน และโครงการต่อคณะกรรมการ เพื6อให้การดําเนินงาน
ของสํานักงานบรรลุวตั ถุประสงค์
(๒) เสนอรายงานประจําปี เกีย6 วกับผลการดําเนินงานด้านต่าง ๆ ของสํานักงาน
รวมทัง% รายงานการเงินและบัญชี ตลอดจนเสนอแผนการเงินและงบประมาณของปี ต่อไป
ต่อคณะกรรมการเพื6อพิจารณา
(๓) เสนอความเห็นเกีย6 วกับการปรับปรุงกิจการและการดําเนินงานของสํานักงาน
ให้มปี ระสิทธิภาพและเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของสํานักงานต่อคณะกรรมการ
ผูอ้ าํ นวยการต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในการบริหารกิจการของสํานักงาน
มาตรา ๒๗ ผูอ้ าํ นวยการมีอาํ นาจ
(๑) แต่ งตัง% รองผู้อํานวยการหรือ ผู้ช่ว ยผู้อํานวยการโดยความเห็น ชอบของ
คณะกรรมการเพื6อเป็ นผูช้ ่วยปฏิบตั งิ านของผูอ้ าํ นวยการตามทีผ6 อู้ าํ นวยการมอบหมาย
(๒) บรรจุ แต่งตัง% เลื6อน ลด ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยเจ้าหน้าที6
และลูกจ้าง ตลอดจนให้เจ้าหน้าที6และลูกจ้างออกจากตําแหน่ ง ทัง% นี% ตามระเบียบหรือ
ข้อบังคับทีค6 ณะกรรมการกําหนด
(๓) วางระเบีย บเกี6ย วกับ การดํ า เนิ น งานของสํา นั ก งานโดยไม่ ข ัด หรือ แย้ง
กับ กฎหมาย มติข องคณะรัฐมนตรี และระเบีย บ ข้อบังคับ ข้อ กํา หนด นโยบาย มติ
หรือประกาศทีค6 ณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๒๘ ในกิจการที6เกี6ยวกับบุ คคลภายนอก ให้ผู้อํานวยการเป็ นผู้แทน
ของสํานักงาน เพื6อการนี% ผู้อํานวยการจะมอบอํานาจให้บุคคลใดปฏิบตั ิงานเฉพาะอย่าง
แทนก็ได้แต่ตอ้ งเป็ นไปตามระเบียบหรือข้อบังคับทีค6 ณะกรรมการกําหนด
นิตกิ รรมใดทีผ6 อู้ ํานวยการหรือผูร้ บั มอบอํานาจจากผูอ้ าํ นวยการกระทําโดยฝ่ าฝื น
ระเบียบหรือข้อบังคับทีค6 ณะกรรมการกําหนดย่อมไม่ผกู พันสํานักงาน เว้นแต่คณะกรรมการ
จะให้สตั ยาบัน
มาตรา ๒๙ ให้ ค ณะกรรมการเป็ น ผู้กํ า หนดอัต ราเงิน เดือ นและประโยชน์
ตอบแทนอื6นของผูอ้ าํ นวยการ ตามหลักเกณฑ์ทค6ี ณะรัฐมนตรีกาํ หนด
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หมวด ๔
ผูป้ ฏิบตั งิ านของสํานักงาน
มาตรา ๓๐ ผูป้ ฏิบตั งิ านของสํานักงานมีสามประเภท คือ
(๑) เจ้าหน้ าที6ห รือลูก จ้าง ได้แก่ ผู้ซ6ึงปฏิบ ัติงานโดยรับเงิน เดือนหรือค่าจ้าง
จากงบประมาณของสํานักงาน
(๒) ที6 ป รึก ษาหรือ ผู้ เชี6ย วชาญ ได้ แ ก่ ผู้ ซ6ึ ง สํา นั ก งานจ้ า งให้ ป ฏิบ ัติ ห น้ า ที6
เป็ นทีป6 รึกษาหรือผูเ้ ชีย6 วชาญโดยมีสญ
ั ญาจ้าง
(๓) เจ้าหน้าทีข6 องรัฐซึง6 มาปฏิบตั งิ านของสํานักงานเป็ นการชัวคราวตามมาตรา
6
๓๓
มาตรา ๓๑ เจ้าหน้ าที6และลูกจ้างต้องมีคุ ณ สมบัติและไม่ มีลกั ษณะต้องห้าม
ดังต่อไปนี%
(๑) มีสญ
ั ชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต6ํากว่าสิบแปดปี บริบรู ณ์ และไม่เกินหกสิบปี บริบรู ณ์
(๓) สามารถทํางานให้แก่สาํ นักงานได้เต็มเวลา
(๔) มีคุ ณ วุฒิห รือ ประสบการณ์ เหมาะสมกับ วัต ถุ ป ระสงค์แ ละอํานาจหน้ า ที6
ของสํานักงาน
(๕) ไม่ เ ป็ นข้า ราชการ พนั ก งาน หรือ ลู ก จ้ า งของส่ ว นราชการ พนั ก งาน
หรือ ลูก จ้า งของรัฐ วิส าหกิจ หรือ หน่ ว ยงานอื6น ของรัฐ หรือ พนั ก งานหรือ ลูก จ้า งของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน6
(๖) ไม่เป็ นทีป6 รึกษาหรือผูเ้ ชีย6 วชาญซึง6 มีสญ
ั ญาจ้างกับสํานักงาน
(๗) ไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๔ (๓) (๔) (๕) หรือ (๗)
ความใน (๑) มิให้ใช้บงั คับแก่เจ้าหน้าทีแ6 ละลูกจ้างชาวต่างประเทศซึง6 สํานักงาน
จําเป็ นต้องจ้างหรือแต่งตัง% ตามข้อผูกพันหรือตามลักษณะของกิจการของสํานักงาน
มาตรา ๓๒ เจ้าหน้าทีแ6 ละลูกจ้างพ้นจากตําแหน่งเมื6อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะต้องห้ามอย่างหนึ6งอย่างใดตามมาตรา ๓๑
(๔) ถูก ให้ออก เพราะไม่ ผ่านการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ทีค6 ณะกรรมการกําหนดไว้ในระเบียบหรือข้อบังคับ
(๕) ถู ก ไล่ อ อกหรือ ปลดออก เพราะผิ ด วิ นั ย ตามหลัก เกณฑ์ แ ละวิธี ก าร
ทีค6 ณะกรรมการกําหนดไว้ในระเบียบหรือข้อบังคับ
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มาตรา ๓๓ เพื6อประโยชน์ในการบริหารงานของสํานักงาน รัฐมนตรีอาจขอให้
ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที6 หรือผู้ปฏิบตั ิงานอื6นในกระทรวง กรม องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ6น รัฐวิสาหกิจ องค์ก ารมหาชนอื6น หรือหน่ วยงานอื6นของรัฐ มาปฏิบตั ิงาน
เป็ นเจ้าหน้าที6หรือลูกจ้างเป็ นการชัวคราวได้
6
ทัง% นี% เมื6อได้รบั อนุ มตั ิจากผู้บงั คับบัญชา
หรือนายจ้างของผูน้ นั % และมีขอ้ ตกลงทีท6 าํ ไว้ในการอนุ มตั ิ
ในกรณีทเ6ี จ้าหน้าทีข6 องรัฐได้รบั อนุ มตั ใิ ห้มาปฏิบตั งิ านเป็ นเจ้าหน้าทีห6 รือลูกจ้าง
เป็ นการชัวคราวตามวรรคหนึ
6
6ง ให้ถือว่าเป็ นการได้รบั อนุ ญาตให้ออกจากราชการหรือ
ออกจากงานไปปฏิบตั งิ านใด ๆ และให้นับระยะเวลาระหว่างทีม6 าปฏิบตั งิ านในสํานักงาน
สําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญหรือประโยชน์ตอบแทนอื6นทํานองเดียวกันเสมือนอยู่
ปฏิบตั ริ าชการหรือปฏิบตั งิ านเต็มเวลาดังกล่าว แล้วแต่กรณี
เมื6อสิน% สุดระยะเวลาที6ได้รบั อนุ มตั ิให้มาปฏิบตั ิงานในสํานักงาน ให้เจ้าหน้ าที6
ของรัฐตามวรรคหนึ6งมีสทิ ธิได้รบั การบรรจุและแต่งตัง% ให้ดํารงตําแหน่ งและรับเงินเดือน
ในส่ว นราชการหรือหน่ ว ยงานเดิม ไม่ ต6ํ ากว่าตํ าแหน่ งและเงิน เดือนเดิม ตามข้อ ตกลง
ทีท6 าํ ไว้ในการอนุมตั ิ
หมวด ๕
การบัญชี การตรวจสอบ และการประเมินผลงานของสํานักงาน
มาตรา ๓๔ การบัญ ชีของสํานักงาน ให้จดั ทําตามหลัก สากล ตามแบบและ
หลักเกณฑ์ทค6ี ณะกรรมการกําหนด และต้องจัดให้มกี ารตรวจสอบภายในเกีย6 วกับการเงิน
การบัญชี และการพัสดุของสํานักงาน ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบ
อย่างน้อยปี ละครัง%
ในการตรวจสอบภายใน ให้มผี ปู้ ฏิบตั งิ านของสํานักงานทําหน้าทีเ6 ป็ นผูต้ รวจสอบ
ภายในโดยเฉพาะและให้รบั ผิดชอบขึน% ตรงต่อคณะกรรมการตามระเบียบหรือข้อบังคับ
ทีค6 ณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๓๕ ให้สาํ นักงานจัดทํางบดุล งบการเงิน และบัญชีทาํ การส่งผูส้ อบบัญชี
ภายในหนึ6งร้อยยีส6 บิ วันนับแต่วนั สิน% ปี บญ
ั ชีทุกปี
ในทุ ก รอบปี ให้สํา นั ก งานการตรวจเงิน แผ่ น ดิน หรือ บุ ค คลภายนอกตามที6
คณะกรรมการแต่งตัง% ด้วยความเห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็ นผูส้ อบบัญชี
และประเมิน ผลการใช้จ่ายเงิน และทรัพ ย์สนิ ของสํานักงาน โดยให้แสดงความคิดเห็น
เป็ นข้อวิเคราะห์ว่าการใช้จ่ายดังกล่าวเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ประหยัด และได้ผลตาม
เป้ าหมายเพียงใด แล้วทําบันทึกรายงานผลการสอบบัญชีเสนอต่อคณะกรรมการ
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เพื6 อ การนี% ให้ ผู้ ส อบบัญ ชีมีอํ า นาจตรวจสอบสรรพสมุ ด บัญ ชีแ ละเอกสาร
หลัก ฐานต่ าง ๆ ของสํานัก งาน สอบถามผู้อํานวยการ ผู้ตรวจสอบภายใน เจ้าหน้ าที6
และลูกจ้าง หรือบุค คลอื6น และเรียกให้ส่งสรรพสมุดบัญ ชีและเอกสารหลักฐานต่ าง ๆ
ของสํานักงานเป็ นการเพิม6 เติมได้ตามความจําเป็ น
มาตรา ๓๖ ให้สาํ นักงานทํารายงานประจําปี เสนอรัฐมนตรีทุกสิน% ปี งบประมาณ
รายงานนี% ให้ก ล่ าวถึงผลงานของสํานั ก งานในปี ท6ีล่ ว งมาแล้ว บัญ ชีทํ าการ พร้อ มทัง%
รายงานของผู้สอบบัญชี รวมทัง% คําชี%แจงเกี6ยวกับนโยบายของคณะกรรมการ โครงการ
และแผนงานทีจ6 ะจัดทําในภายหน้า
มาตรา ๓๗ เพื6อประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงระบบการปฏิบตั งิ านของ
สํานักงานให้มีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ d สร้างความรับผิดชอบและความเชื6อถือแก่
สาธารณชนในกิจการของสํานักงาน ตลอดจนการติดตามความก้าวหน้าและการตรวจสอบ
การดําเนิน งานของสํานัก งานให้เป็ นไปตามวัตถุ ประสงค์โครงการ และแผนงานที6ได้
จัดทําไว้ ให้สาํ นักงานจัดให้มกี ารประเมินผลการดําเนินงานตามระยะเวลาทีค6 ณะกรรมการ
กําหนด แต่ตอ้ งไม่นานกว่าสามปี
การประเมินผลการดําเนินงานตามวรรคหนึ6ง ให้จดั ทําโดยสถาบัน หน่ วยงาน
องค์ ก ร หรือ คณะบุ ค คลที6 เ ป็ นกลางและมี ค วามเชี6ย วชาญในด้ า นการประเมิ น ผล
การดําเนินงานโดยมีการคัดเลือกหรือแต่งตัง% ตามวิธกี ารทีค6 ณะกรรมการกําหนด
การประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานจะต้องแสดงข้อเท็จจริงให้ปรากฏ
ในด้านประสิทธิผล ในด้านประสิทธิภาพ ในด้านการพัฒนาองค์กร และในรายละเอียดอื6น
ตามทีค6 ณะกรรมการจะได้กาํ หนดเพิม6 เติมขึน%
ในกรณี ท6ี มี เ หตุ ผ ลจํ า เป็ นเป็ นการเฉพาะกาล คณะกรรมการจะจัด ให้ มี
การประเมินผลการดําเนินงานเป็ นครัง% คราวตามมาตรานี%ดว้ ยก็ได้
หมวด ๖
การกํากับดูแล
มาตรา ๓๘ ให้ ร ัฐ มนตรีมีอํ า นาจหน้ า ที6กํ า กับ ดู แ ลการดํ า เนิ น กิจ การของ
สํา นั ก งานให้เป็ นไปตามกฎหมาย และให้ส อดคล้อ งกับ วัต ถุ ป ระสงค์ข องการจัด ตัง%
สํานักงาน นโยบายของรัฐบาล และมติของคณะรัฐมนตรีทเ6ี กีย6 วกับสํานักงาน เพื6อการนี%
ให้รฐั มนตรีมีอํานาจสังให้
6 สํานัก งานชี%แจงแสดงความคิด เห็น ทํ ารายงาน หรือ ยับ ยัง%
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การกระทําของสํานัก งานที6ข ดั ต่ อ วัตถุ ประสงค์ของการจัดตัง% สํานักงาน นโยบายของ
รัฐบาล หรือมติของคณะรัฐมนตรีท6ีเกี6ยวกับสํานักงาน ตลอดจนสังสอบสวนข้
6
อเท็จจริง
เกีย6 วกับการดําเนินการของสํานักงานได้
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๓๙ เมื6อพระราชกฤษฎีกานี%ใช้บงั คับ ให้รฐั มนตรีเสนอคณะรัฐมนตรี
ดําเนินการตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัตอิ งค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื6ออนุมตั ใิ ห้
มีการโอนบรรดาอํานาจหน้าที6 กิจการ ทรัพย์สนิ สิทธิ หนี% และงบประมาณของสํานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติตามพระราชบัญญัตพิ ฒ
ั นาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๓๔ เฉพาะในส่วนของสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ
และบรรดาภารกิจทีเ6 กีย6 วกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื6อสารด้านรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ของสํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื6อสารที6มอี ยู่
ในวันทีพ6 ระราชกฤษฎีกานี%ใช้บงั คับ เว้นแต่เงินงบประมาณหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา
ซึง6 ยังมีผคู้ รองอยู่ ไปเป็ นของสํานักงานตามพระราชกฤษฎีกานี%
มาตรา ๔๐ ในวาระเริม6 แรก ให้คณะกรรมการสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาครัฐตามข้อบังคับคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ว่าด้วย
การบริหารโครงการพิเศษทีใ6 ช้ทุนประเดิมของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ6งออกตามพระราชบัญ ญัติพฒ
ั นาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ6งดํารงตํ าแหน่ งอยู่ในวัน ที6พ ระราชกฤษฎีก านี% ใช้บ ังคับ ปฏิบ ัติห น้ า ที6
คณะกรรมการตามพระราชกฤษฎีกานี%ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตัง% คณะกรรมการ
ตามพระราชกฤษฎีกานี%ซ6ึงต้องไม่เกินหนึ6งร้อยยี6สบิ วันนับแต่ วนั ที6พระราชกฤษฎีกานี%
ใช้บงั คับ
มาตรา ๔๑ ในวาระเริม6 แรก ให้ผูอ้ าํ นวยการสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาครัฐ ตามคําสังสํ
6 านัก งานพัฒ นาวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ งชาติ ซึ6งออกตาม
ข้อบังคับคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหาร
โครงการพิเศษทีใ6 ช้ทุนประเดิมของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๕ ตามพระราชบัญ ญัติพ ัฒ นาวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๓๔
ซึ6งดํารงตําแหน่ งอยู่ในวันที6พระราชกฤษฎีกานี%ใช้บงั คับปฏิบตั ิหน้าที6ผู้อํานวยการตาม
พระราชกฤษฎีกานี%ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตัง% ผูอ้ าํ นวยการตามพระราชกฤษฎีกานี%
ซึง6 ต้องไม่เกินหนึ6งร้อยแปดสิบวันนับแต่วนั ทีพ6 ระราชกฤษฎีกานี%ใช้บงั คับ
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มาตรา ๔๒ ข้าราชการ พนัก งาน และลูกจ้างของสํานัก งานปลัด กระทรวง
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื6อ สาร และพนั ก งานและลู ก จ้ า งของสํ า นั ก บริก าร
เทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ สํานัก งานพัฒ นาวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ งชาติ
ตามพระราชบัญญัติพฒ
ั นาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ6งปฏิบตั ิหน้ าที6
อยู่ในวันทีพ6 ระราชกฤษฎีกานี%ใช้บงั คับทีส6 มัครใจเปลีย6 นไปเป็ นเจ้าหน้าทีห6 รือลูกจ้างของ
สํานักงาน ให้แจ้งความจํานงเป็ นหนังสือต่อผู้บงั คับบัญชาตามระเบียบทีค6 ณะกรรมการ
ตามมาตรา ๔๐ กําหนด ภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที6พระราชกฤษฎีกานี%ใช้บงั คับ และ
ต้องผ่านการคัดเลือกและประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีค6 ณะกรรมการตามมาตรา ๔๐
กําหนด ซึง6 หลักเกณฑ์และวิธกี ารดังกล่าวต้องไม่ขดั หรือแย้งกับหลักเกณฑ์ทค6ี ณะรัฐมนตรี
กําหนดตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัตอิ งค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒
การบรรจุและแต่ งตัง% ผู้ท6ผี ่านการคัดเลือกและประเมินตามวรรคหนึ6ง ให้มีผล
ในวันทีค6 ณะรัฐมนตรีมมี ติอนุมตั ใิ ห้มกี ารดําเนินการตามมาตรา ๓๙
มาตรา ๔๓ ให้ผไู้ ด้รบั การบรรจุและแต่งตัง% เป็ นเจ้าหน้าทีแ6 ละลูกจ้างตามมาตรา ๔๒
ได้รบั เงินเดือน ค่าจ้าง หรือค่าตอบแทนตามตําแหน่ ง อัตราเงินเดือน และค่าจ้าง ตามที6
คณะกรรมการตามมาตรา ๔๐ กําหนด รวมทัง% ได้รบั สวัสดิการและประโยชน์ อย่างอื6น
ซึง6 รวมกันแล้วต้องไม่น้อยกว่าทีข6 า้ ราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างผูน้ นั % ได้รบั อยู่เดิม
การเปลีย6 นจากข้าราชการไปเป็ นเจ้าหน้าทีข6 องสํานักงานตามพระราชกฤษฎีกา
นี% ให้ถือ ว่ าเป็ น การออกจากราชการเพราะเลิก หรือ ยุ บ ตํ าแหน่ ง ตามกฎหมายว่า ด้ว ย
บําเหน็ จ บํานาญข้าราชการหรือ กฎหมายว่าด้ว ยกองทุ น บําเหน็ จบํานาญข้าราชการ
แล้วแต่กรณี
การเปลี6ยนจากลูกจ้างของส่วนราชการไปเป็ นลูกจ้างของสํานักงาน ให้ถือว่า
เป็ นการออกจากงานเพราะทางราชการยุบเลิกตําแหน่ งหรือเลิกจ้างโดยไม่มีความผิด
และให้ได้รบั บําเหน็จตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้าง
การเปลี6ยนไปเป็ นเจ้าหน้าที6หรือลูกจ้างของสํานักงานตามพระราชกฤษฎีกานี%
ไม่ถอื เป็ นการออกจากงานเพราะสังกัดเดิมเลิกจ้าง
มาตรา ๔๔ เพื6 อ ประโยชน์ ใ นการนั บ เวลาการทํ า งานสํ า หรับ คํ า นวณ
สิท ธิป ระโยชน์ ต ามข้อ บังคับ ของคณะกรรมการตามพระราชกฤษฎี ก านี% ข้าราชการ
พนักงาน และลูกจ้างของสํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื6อสาร
และพนักงานและลูกจ้างของสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ สํานักงานพัฒนา
วิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีแ ห่ ง ชาติต ามพระราชบัญ ญั ติ พ ัฒ นาวิท ยาศาสตร์แ ละ
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เทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๓๔ ผู้ใดเปลี6ย นไปเป็ น เจ้าหน้ าที6ห รือลูก จ้างของสํานักงานตาม
พระราชกฤษฎีกานี% ประสงค์จะให้นับเวลาการทํางานในขณะทีเ6 ป็ นข้าราชการ พนักงาน
หรือ ลูก จ้างต่ อ เนื6 อ งกับ เวลาการทํ างานของเจ้าหน้ าที6ห รือ ลูก จ้างของสํา นัก งานตาม
พระราชกฤษฎีก านี% ให้มีสิท ธิก ระทํ า ได้ ทัง% นี% ตามหลัก เกณฑ์ วิธีก าร และเงื6อ นไข
ทีค6 ณะกรรมการตามพระราชกฤษฎีกานี%กาํ หนด
มาตรา ๔๕ ในระหว่างที6ยงั ไม่มีระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกําหนด
ของสํานักงานตามพระราชกฤษฎีกานี% ให้นําระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกําหนด
ของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติตามพระราชบัญ ญัติพฒ
ั นา
วิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๓๔ ในส่ ว นที6 เ กี6ย วกั บ การปฏิ บ ัติ ง านตาม
ขอบวัต ถุ ป ระสงค์ห รือ อํา นาจหน้ า ที6ท6ีจ ะเป็ น ของสํา นั ก งานตามพระราชกฤษฎีก านี%
ทีใ6 ช้บงั คับอยู่ในวันทีพ6 ระราชกฤษฎีกานี%ใช้บงั คับ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
ผูร้ บั สนองพระบรมราชโองการ
อภิสทิ ธิ d เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี% คือ เนื6องจากการดําเนิน
กิจการของรัฐทางด้านการพัฒ นา บริหารจัดการ และการให้บริการโครงสร้างพื%นฐาน
สารสนเทศในส่ ว นที6 เ กี6 ย วกั บ รั ฐ บาลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ต้ อ งกระทํ า โดยใช้ ค วามรู้
และเทคโนโลยีสารสนเทศระดับ สูง เพื6อเสนอแนะแนวทาง มาตรการ และมาตรฐาน
ด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงให้บริการด้านวิชาการและการบริหารจัดการโครงการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื6อสารในส่วนที6เกี6ยวข้องกับ รัฐบาลอิเล็ก ทรอนิก ส์
ตลอดจนส่ง เสริม สนั บ สนุ น และจัด อบรมเพื6อ ยกระดับ ทัก ษะความรู้ค วามสามารถ
ด้า นรัฐ บาลอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ เพื6อ ให้สํา นัก งานที6จ ัด ตัง% ขึ%น มีก ารบริห ารและการจัด การ
ทีม6 คี วามอิสระ คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ สมควรจัดตัง% สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
ขึ%น เป็ นองค์ ก ารมหาชนตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยองค์ ก ารมหาชน จึง จํ า เป็ นต้ อ งตรา
พระราชกฤษฎีกานี%
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พระราชกฤษฎีกา
จัดตัง% สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
พ.ศ. ๒๕๕๔
ภูมพิ ลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที6 ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔
เป็ นปี ท6ี ๖๖ ในรัชกาลปั จจุบนั
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพ ลอดุ ล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที6เป็ น การสมควรจัด ตัง% สํานัก งานพัฒ นาธุ รกรรมทางอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ข%ึน
เป็ นองค์การมหาชนตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
และมาตรา ๕ แห่ งพระราชบัญ ญัติอ งค์ก ารมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงทรงพระกรุ ณ า
โปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึน% ไว้ ดังต่อไปนี%
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีก านี% เรีย กว่ า “พระราชกฤษฎีก าจัด ตัง% สํานั ก งาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔”
มาตรา ๒ ๙๕ พระราชกฤษฎี ก านี% ใ ห้ ใช้ บ ัง คับ ตัง% แต่ ว ัน ถัด จากวัน ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชกฤษฎีกานี%
“ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า ธุรกรรมทีก6 ระทําขึน% โดยใช้วธิ กี าร
ทางอิเล็กทรอนิกส์ทงั % หมดหรือแต่บางส่วน
“สํา นั ก งาน” หมายความว่ า สํ า นั ก งานพัฒ นาธุ ร กรรมทางอิเล็ก ทรอนิ ก ส์
(องค์การมหาชน)
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารสํานักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์
“ผูอ้ าํ นวยการ” หมายความว่า ผูอ้ าํ นวยการสํานักงาน
“เจ้าหน้าที”6 หมายความว่า เจ้าหน้าทีส6 าํ นักงาน
๙๕

ราชกิจจานุ เบกษา เล่ม ๑๒๘/ตอนที6 ๑๐ ก/หน้า ๓๓/๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
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“ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างสํานักงาน
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผรู้ กั ษาการตามพระราชกฤษฎีกานี%
มาตรา ๔ ให้รฐั มนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื6อสาร
รักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี%
หมวด ๑
การจัดตัง% วัตถุประสงค์ และอํานาจหน้าที6
มาตรา ๕ ให้จดั ตัง% องค์การมหาชนขึน% เรียกว่า “สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)” เรียกโดยย่อว่า “สพธอ.” และให้ใช้ช6อื เป็ นภาษาอังกฤษว่า
“Electronic Transactions Development Agency (Public Organization)” เรียกโดยย่อว่า
“ETDA”
มาตรา ๖ ให้สํานักงานมีท6ีตงั % ของสํานักงานแห่งใหญ่ อยู่ในกรุงเทพมหานคร
หรือจังหวัดใกล้เคียง
มาตรา ๗ ให้สาํ นักงานมีวตั ถุประสงค์ ดังต่อไปนี%
(๑) พั ฒ นา ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ นการทํ า ธุ ร กรรมทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ของประเทศ
(๒) พัฒ นา ส่ง เสริม และสนั บ สนุ น การทํา ธุ รกรรมทางอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ให้แ ก่
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน
(๓) ศึกษาความต้องการโครงสร้างพืน% ฐานสารสนเทศทีจ6 ะรองรับการทําธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจบริการเกี6ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และการทําธุรกรรม
ทางอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ภ าครัฐ ในด้า นต่ าง ๆ เพื6อ จัด ทํ า ข้อ เสนอแนะเกี6ย วกับ การพัฒ นา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ
(๔) ศึกษา วิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื6อสารทีเ6 กีย6 วข้องกับ
ธุ ร กรรมทางอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ เพื6 อ จัด ทํ า ข้อ เสนอแนะเกี6 ย วกับ มาตรฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ6 สารทีจ6 าํ เป็ นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(๕) ส่ ง เสริม สนั บ สนุ น และดํ า เนิ น การเผยแพร่ ค วามรู้ และการให้ บ ริก าร
เกี6ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื6อสารด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจน
ดําเนินการฝึ กอบรมเพื6อยกระดับทักษะเกี6ยวกับมาตรฐาน ความมันคงปลอดภั
6
ย หรือ
กรณีอ6นื ใดเกีย6 วกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ6 สารด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
๒๑๑
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มาตรา ๘ เพื6อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามมาตรา ๗ ให้สาํ นักงานมีอํานาจหน้าที6
ดังต่อไปนี%
(๑) ถือกรรมสิทธิ d มีสทิ ธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ
(๒) ก่ อ ตั ง% สิท ธิ หรือ ทํ า นิ ติ ก รรมทุ ก ประเภทผู ก พั น ทรัพ ย์ สิน ตลอดจน
ทํานิตกิ รรมอื6นใดเพื6อประโยชน์ในการดําเนินกิจการของสํานักงาน
(๓) ทํ า ความตกลงและร่ ว มมื อ กั บ องค์ ก ารหรือ หน่ ว ยงานอื6 น ทั ง% ภาครัฐ
และภาคเอกชนทัง% ในประเทศและต่ า งประเทศในกิจ การที6เกี6ย วกับ การดํ า เนิ น การ
ตามวัตถุประสงค์ของสํานักงาน
(๔) จัดให้มแี ละให้ทุนเพื6อสนับสนุนการดําเนินกิจการของสํานักงาน
(๕) เข้าร่วมทุนกับนิตบิ ุคคลอื6นในกิจการทีเ6 กีย6 วกับวัตถุประสงค์ของสํานักงาน
(๖) กูย้ มื เงินเพื6อประโยชน์ในการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของสํานักงาน
(๗) เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง ค่าตอบแทน หรือค่าบริการในการดําเนิน
กิจ การต่ า ง ๆ ตามวัต ถุ ป ระสงค์ ข องสํ า นั ก งาน ทั ง% นี% ตามหลัก เกณฑ์ แ ละอัต รา
ทีค6 ณะกรรมการกําหนด
(๘) ดํ า เนิ น การอื6น ใดที6จํ า เป็ นหรือ ต่ อ เนื6 อ งเพื6 อ ให้ บ รรลุ ว ัต ถุ ป ระสงค์ ข อง
สํานักงาน
การเข้าร่วมทุนตาม (๕) และการกู้ยืมเงินตาม (๖) ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ทีค6 ณะรัฐมนตรีกาํ หนด
หมวด ๒
ทุน รายได้ และทรัพย์สนิ
มาตรา ๙ ทุนและทรัพย์สนิ ในการดําเนินกิจการของสํานักงาน ประกอบด้วย
(๑) เงินและทรัพย์สนิ ทีไ6 ด้รบั โอนมาตามมาตรา ๓๙
(๒) เงินอุดหนุนทัวไปที
6 ร6 ฐั บาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสม
(๓) เงินอุดหนุ นจากภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ6น หรือองค์กรอื6น
รวมทัง% จากต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ และเงินหรือทรัพย์สนิ ทีม6 ผี อู้ ุทศิ ให้
(๔) ค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง ค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือรายได้จากการดําเนิน
กิจการต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของสํานักงาน
(๕) ดอกผลของเงินหรือรายได้จากทรัพย์สนิ ของสํานักงาน
การรับเงินหรือทรัพย์สนิ ตาม (๓) จะต้องไม่กระทําในลักษณะทีท6 ําให้สาํ นักงาน
ขาดความเป็ นอิสระหรือความเป็ นกลาง
๒๑๒
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มาตรา ๑๐ บรรดารายได้ของสํานักงานไม่เป็ นรายได้ทต6ี ้องนําส่งคลังเป็ นรายได้
แผ่นดิน
ในกรณีทม6ี เี หตุจําเป็ นหรือสมควร สํานักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
อาจนํารายได้ของสํานักงานในจํานวนทีเ6 ห็นสมควรส่งคลังเป็ นรายได้แผ่นดิน
มาตรา ๑๑ ให้อสังหาริมทรัพย์ซ6งึ สํานักงานได้มาจากการให้หรือซื%อด้วยเงิน
รายได้ของสํานักงานเป็ นกรรมสิทธิของสํ
d านักงาน
ให้สาํ นักงานมีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้ จําหน่ าย และจัดหา
ประโยชน์จากทรัพย์สนิ ของสํานักงาน
มาตรา ๑๒ การใช้จ่ายเงินของสํานักงาน ให้ใช้จ่ายไปเพื6อกิจการของสํานักงาน
โดยเฉพาะ
การเก็ บ รัก ษาและเบิ ก จ่ า ยเงิน ของสํ า นั ก งาน ให้ เ ป็ นไปตามข้ อ บั ง คั บ
ทีค6 ณะกรรมการกําหนด
หมวด ๓
การบริหารและการดําเนินกิจการ
มาตรา ๑๓ ให้มีค ณะกรรมการคณะหนึ6 ง เรีย กว่า “คณะกรรมการบริห าร
สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์” ประกอบด้วย
(๑) ประธานกรรมการ ซึง6 คณะรัฐมนตรีแต่งตัง% จากผู้มคี วามรู้ ความเชีย6 วชาญ
และประสบการณ์สงู ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ6 สาร ด้านการบริหารจัดการ
หรือด้านอื6นทีเ6 กีย6 วข้องและเป็ นประโยชน์ต่อกิจการของสํานักงาน
(๒) กรรมการโดยตําแหน่ ง จํานวนสามคน ได้แก่ ปลัด กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื6อสาร ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ และผู้อํานวยการสํานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนไม่เกินหกคน ซึ6งคณะรัฐมนตรีแต่งตัง% จาก
ผูม้ คี วามรู้ ความเชีย6 วชาญ และประสบการณ์เป็ นทีป6 ระจักษ์ในด้านการเงิน ด้านการพาณิชย์
อิเล็ก ทรอนิ ก ส์ ด้า นนิ ติ ศ าสตร์ ด้า นวิท ยาการคอมพิว เตอร์ ด้ า นวิท ยาศาสตร์ห รือ
วิศ วกรรมศาสตร์ ด้ า นสัง คมศาสตร์ หรือ ด้า นอื6น ที6เกี6ย วข้อ งและเป็ นประโยชน์ ต่ อ
การดําเนิ นงานของสํานักงานโดยในจํานวนนี%ต้องเป็ นผู้ท รงคุณ วุฒิซ6ึงมิใช่ข้าราชการ
หรือผูป้ ฏิบตั งิ านในหน่วยงานของรัฐทีม6 ตี ําแหน่งหรือเงินเดือนประจําร่วมอยู่ดว้ ย
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ให้ผูอ้ ํานวยการเป็ นกรรมการและเลขานุ การโดยตําแหน่ ง และให้ผู้อํานวยการ
แต่งตัง% เจ้าหน้าทีเ6 ป็ นผูช้ ่วยเลขานุการได้ตามความจําเป็ น
หลักเกณฑ์และวิธกี ารสรรหาบุคคลเพื6อเสนอคณะรัฐมนตรีแต่งตัง% เป็ นประธาน
กรรมการและกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ รวมทัง% การสรรหาประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิเพื6อ ดํ า รงตํ า แหน่ ง แทนผู้ท6ีพ้ น จากตํ า แหน่ ง ก่ อ นวาระตามมาตรา ๑๗
ให้เป็ นไปตามระเบียบทีค6 ณะรัฐมนตรีกาํ หนดโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการ
มาตรา ๑๔ ประธานกรรมการและกรรมการผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิต้อ งมีคุ ณ สมบัติ
และไม่มลี กั ษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี%
(๑) มีสญ
ั ชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต6ํากว่าสามสิบห้าปี บริบรู ณ์ และไม่เกินเจ็ดสิบปี บริบรู ณ์
(๓) ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๔) ไม่เคยได้รบั โทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที6สุดให้จําคุก เว้นแต่ เป็ นโทษ
สําหรับความผิดทีไ6 ด้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) ไม่เป็ นผูด้ าํ รงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิน6 หรือผูบ้ ริหารท้องถิน6
กรรมการหรือผูด้ าํ รงตําแหน่งซึง6 รับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ทีป6 รึกษาพรรคการเมือง
หรือเจ้าหน้าทีพ6 รรคการเมือง
(๖) ไม่เป็ นเจ้าหน้าที6หรือลูกจ้าง หรือทีป6 รึกษาหรือผู้เชี6ยวชาญซึง6 มีสญ
ั ญาจ้าง
กับสํานักงาน
(๗) ไม่เป็ นผูม้ สี ่วนได้เสียในกิจการทีก6 ระทํากับสํานักงาน หรือในกิจการทีเ6 ป็ น
การแข่งขันกับกิจการของสํานักงานหรือขัดหรือแย้งกับวัตถุประสงค์ของสํานักงาน ไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่เป็ นผูซ้ ง6ึ คณะกรรมการมอบหมายให้เป็ นประธานกรรมการ
กรรมการ หรือผูแ้ ทนของสํานักงานในการเข้าร่วมทุนกับนิตบิ ุคคลอื6นตามมาตรา ๘ (๕)
ความใน (๑) มิให้ใช้บงั คับแก่กรรมการชาวต่างประเทศซึง6 สํานักงานจําเป็ นต้อง
แต่งตัง% ตามข้อผูกพันหรือตามลักษณะของกิจการของสํานักงาน
มาตรา ๑๕ ประธานกรรมการและกรรมการผูท้ รงคุณวุฒมิ วี าระการดํารงตําแหน่ ง
คราวละสามปี
เมื6อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ6ง หากยังมิได้มกี ารแต่งตัง% ประธานกรรมการ
หรือกรรมการผูท้ รงคุณวุฒขิ น%ึ ใหม่ ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผูท้ รงคุณวุฒซิ ง6ึ พ้น
จากตําแหน่ งตามวาระนัน% อยู่ในตําแหน่ งเพื6อดําเนินงานต่อไปจนกว่าประธานกรรมการ
หรือกรรมการผูท้ รงคุณวุฒซิ ง6ึ ได้รบั แต่งตัง% ใหม่เข้ารับหน้าที6
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ประธานกรรมการหรือ กรรมการผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิซ6ึง พ้น จากตํ า แหน่ งตามวาระ
อาจได้รบั แต่งตัง% อีกได้ แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
มาตรา ๑๖ นอกจากการพ้ น จากตํ า แหน่ ง ตามวาระ ประธานกรรมการ
และกรรมการผูท้ รงคุณวุฒพิ น้ จากตําแหน่งเมื6อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที6 มีความประพฤติเสื6อมเสีย
หรือหย่อนความสามารถ
(๔) ขาดคุณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะต้องห้ามอย่างหนึ6งอย่างใดตามมาตรา ๑๔
มาตรา ๑๗ ในกรณี ท6ีป ระธานกรรมการหรือกรรมการผู้ท รงคุณ วุฒิพ้นจาก
ตํา แหน่ งก่อ นวาระหรือ ในกรณี ท6ีค ณะรัฐมนตรีแ ต่ งตัง% กรรมการผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิเพิ6ม ขึ%น
ในระหว่างที6กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ6งึ แต่งตัง% ไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตําแหน่ ง ให้ผู้ได้รบั
แต่งตัง% แทนตําแหน่ งที6ว่างหรือเป็ นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒเิ พิม6 ขึน% อยู่ในตําแหน่ งเท่ากับ
วาระที6เหลืออยู่ของประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ท รงคุ ณ วุฒิซ6ึงได้แต่ งตัง% ไว้แล้ว
เว้น แต่ วาระที6เหลือ อยู่ ไม่ ถึง เก้าสิบ วัน จะไม่ แ ต่ งตัง% ประธานกรรมการหรือ กรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒแิ ทนก็ได้
ในกรณีทป6ี ระธานกรรมการหรือกรรมการผูท้ รงคุณวุฒพิ น้ จากตําแหน่งก่อนวาระ
ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการทัง% หมดเท่าทีม6 อี ยู่จนกว่าจะมีการแต่งตัง% ประธาน
กรรมการหรือกรรมการผูท้ รงคุณวุฒติ ามวรรคหนึ6ง และในกรณีทป6ี ระธานกรรมการพ้นจาก
ตําแหน่ งก่อนวาระให้กรรมการทีเ6 หลือเลือกกรรมการคนหนึ6งทําหน้าทีป6 ระธานกรรมการ
เป็ นการชัวคราว
6
มาตรา ๑๘ คณะกรรมการมีอํานาจหน้ าที6ควบคุม ดูแ ลสํานักงานให้ดําเนิ น
กิจการให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ทก6ี าํ หนดไว้ อํานาจหน้าทีเ6 ช่นว่านี%ให้รวมถึง
(๑) กําหนดนโยบายการบริหารงาน และให้ความเห็นชอบแผนการดําเนินงาน
ของสํานักงาน
(๒) อนุ ม ัติแ ผนการลงทุ น แผนการเงิน โครงการ และงบประมาณประจํา ปี
ของสํานักงาน
(๓) ดูแลฐานะและความมันคงทางการเงิ
6
น ให้ความเห็นชอบรายงานการเงิน
พิจารณารายงานของผูต้ รวจสอบการเงิน และวางระเบียบ กฎเกณฑ์ หรือข้อห้ามทางการเงิน
(๔) กําหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารในการให้ทุนเพื6อสนับสนุนการพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ
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(๕) กําหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื6อนไขในการสนับสนุ นโครงการต่ าง ๆ
ทีเ6 ป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(๖) ให้ คํ า แนะนํ า หรือ เสนอแนะการแก้ ไ ขปั ญ หาหรือ อุ ป สรรคอัน เกิด จาก
การบริห ารจัด การตลอดจนเสนอต่ อ คณะรัฐ มนตรีห รือ รัฐ มนตรีเพื6อ พิจารณาสังการ
6
ในกรณีมปี ั ญหาหรืออุปสรรคเกีย6 วกับการประสานงานในการดําเนินการตามวัตถุประสงค์
และอํานาจหน้าทีข6 องสํานักงาน
(๗) ให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์การจัดเก็บและอัตราค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง
ค่าตอบแทนและค่าบริการในการดําเนินกิจการของสํานักงาน
(๘) ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผูอ้ ํานวยการและผูป้ ฏิบตั ิงานของสํานักงาน
ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีค6 ณะกรรมการกําหนด
(๙) ควบคุมดูแลการดําเนินงานและการบริหารงานทัวไป
6 ตลอดจนออกระเบียบ
ข้อบังคับ ประกาศหรือข้อกําหนดเกีย6 วกับสํานักงานในเรื6อง ดังต่อไปนี%
(ก) การบริหารงานทัวไปของสํ
6
านักงาน การจัดแบ่งส่วนงานของสํานักงาน
และขอบเขตอํานาจหน้าทีข6 องส่วนงานดังกล่าว
(ข) การกําหนดตําแหน่ ง คุณสมบัตเิ ฉพาะตําแหน่ ง อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง
และเงินอื6นของเจ้าหน้าทีแ6 ละลูกจ้าง
(ค) การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตัง% การประเมินผลงาน การถอดถอน
วินั ย และการลงโทษทางวินั ย การออกจากตํ า แหน่ ง การร้อ งทุ ก ข์แ ละการอุ ท ธรณ์
การลงโทษของเจ้าหน้าทีแ6 ละลูกจ้าง รวมทัง% วิธกี ารและเงื6อนไขในการจ้างลูกจ้าง
(ง) การบริห ารและการจัด การการเงิน การพั ส ดุ และทรัพ ย์ สิน ของ
สํานักงาน รวมทัง% การบัญชีและการจําหน่ายทรัพย์สนิ จากบัญชีเป็ นสูญ
(จ) การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อ6นื แก่เจ้าหน้าทีแ6 ละลูกจ้าง
(ฉ) ขอบเขตอํ า นาจหน้ า ที6แ ละระเบีย บเกี6ย วกับ การปฏิบ ัติ ห น้ า ที6ข อง
ผูต้ รวจสอบภายใน
(ช) การสรรหา การแต่งตัง% และการถอดถอนผู้อํานวยการ การปฏิบตั งิ าน
ของผูอ้ าํ นวยการและการมอบหมายให้ผอู้ 6นื ปฏิบตั งิ านแทน
(๑๐) ให้ความเห็นชอบรายงานประจําปี และเสนอต่ อรัฐมนตรีเพื6อปฏิบตั ิการ
ให้เป็ นไปตามพระราชกฤษฎีกานี%
(๑๑) กระทําการอื6นใดทีจ6 าํ เป็ นหรือต่อเนื6องเพื6อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของสํานักงาน
ระเบี ย บเกี6 ย วกั บ การจํ า หน่ ายทรัพ ย์ สิ น จากบั ญ ชี เ ป็ นสู ญ ตาม (๙) (ง)
ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทค6ี ณะรัฐมนตรีกาํ หนด
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มาตรา ๑๙ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึง6 หนึ6งของจํานวนกรรมการทัง% หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในการประชุม คณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่ มาประชุ มหรือ ไม่ อ าจ
ปฏิบตั หิ น้าทีไ6 ด้ ให้ทป6ี ระชุมเลือกกรรมการคนหนึ6งเป็ นประธานในทีป6 ระชุม
ในการปฏิบตั ิหน้าที6 ประธานกรรมการหรือกรรมการผูใ้ ดมีส่วนได้เสียโดยตรง
หรือโดยอ้อมในเรื6องที6คณะกรรมการพิจารณา ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้นัน%
แจ้งให้ทป6ี ระชุมทราบ และให้ทป6ี ระชุมพิจารณาว่าประธานกรรมการหรือกรรมการผูน้ ัน%
สมควรจะอยู่ในทีป6 ระชุมหรือจะมีมติในการประชุมเรื6องนัน% ได้หรือไม่ ทัง% นี% ตามระเบียบ
ทีค6 ณะกรรมการกําหนด
การวินิจฉัยชี%ขาดของที6ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ6งให้มหี นึ6ง
เสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในทีป6 ระชุมออกเสียงเพิม6 ขึน% อีก
เสียงหนึ6งเป็ นเสียงชีข% าด
มาตรา ๒๐ คณะกรรมการมีอํานาจแต่ งตัง% ผู้ทรงคุณวุฒิซ6งึ มีความเชี6ยวชาญ
ในด้านทีเ6 ป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของสํานักงานเป็ นทีป6 รึกษาคณะกรรมการ และ
มีอํานาจแต่งตัง% คณะอนุ กรรมการ คณะทํางาน และที6ปรึกษาคณะทํางาน เพื6อพิจารณา
หรือปฏิบตั กิ ารอย่างหนึ6งอย่างใดตามทีค6 ณะกรรมการมอบหมายได้
ที6 ป รึก ษาคณะกรรมการ คณะอนุ ก รรมการ คณะทํ า งาน และที6 ป รึก ษา
คณะทํางานจะต้องไม่เป็ นผู้มสี ่วนได้เสียในกิจการที6กระทํากับสํานักงาน หรือในกิจการ
ทีเ6 ป็ นการแข่งขันกับกิจการของสํานักงานหรือขัดหรือแย้งกับวัตถุประสงค์ของสํานักงาน
ทัง% นี% ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่เป็ นผู้ซ6ึงคณะกรรมการมอบหมายให้เป็ น
ประธานกรรมการ กรรมการหรือผูแ้ ทนของสํานักงานในการเข้าร่วมทุนกับนิตบิ ุคคลอื6น
ตามมาตรา ๘ (๕)
การประชุม คณะอนุ ก รรมการและคณะทํางานให้นํ ามาตรา ๑๙ มาใช้บ ังคับ
โดยอนุโลม
มาตรา ๒๑ ให้ประธานกรรมการ กรรมการ ทีป6 รึกษาคณะกรรมการ ประธาน
อนุกรรมการและอนุกรรมการได้รบั เบีย% ประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื6นตามหลักเกณฑ์
ทีค6 ณะรัฐมนตรีกาํ หนด
ให้คณะทํางานและทีป6 รึกษาคณะทํางานได้รบั เบีย% ประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื6น
ตามหลักเกณฑ์ท6คี ณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีซ6ึงต้องมี
จํานวนไม่สงู กว่าเบีย% ประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื6นตามวรรคหนึ6ง
๒๑๗
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มาตรา ๒๒ ให้สาํ นักงานมีผอู้ าํ นวยการคนหนึ6ง
คณะกรรมการเป็ นผูม้ อี าํ นาจสรรหา แต่งตัง% และถอดถอนผูอ้ าํ นวยการ
ในกรณี ที6 ไ ม่ มี ผู้ อํ า นวยการห รื อ ผู้ อํ า นวยการไม่ อ าจปฏิ บ ั ติ ห น้ าที6 ไ ด้
ให้รองผู้อํานวยการที6มีอ าวุโสตามลําดับ ปฏิบ ัติห น้ า ที6แ ทน ถ้าไม่ มีร องผู้อํา นวยการ
ให้คณะกรรมการแต่งตัง% กรรมการคนหนึ6งเป็ นผูป้ ฏิบตั หิ น้าทีแ6 ทน
มาตรา ๒๓ ผูอ้ าํ นวยการต้องเป็ นผูส้ ามารถทํางานให้แก่สาํ นักงานได้เต็มเวลา
และต้องเป็ นผูท้ ม6ี คี ุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี%
(๑) มีสญ
ั ชาติไทย
(๒) มีอายุไม่เกินหกสิบห้าปี บริบรู ณ์
(๓) เป็ นผูท้ รงคุณวุฒซิ ง6ึ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสมกับ
กิจการของสํานักงานตามที6กําหนดไว้ในวัตถุ ประสงค์และอํานาจหน้ าที6ตามมาตรา ๗
และมาตรา ๘
(๔) ไม่มลี กั ษณะต้องห้ามอย่างหนึ6งอย่างใดตามมาตรา ๑๔ (๓) (๔) (๕) (๖)
หรือ (๗)
มาตรา ๒๔ ผูอ้ าํ นวยการมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสีป6 ี และอาจได้รบั แต่งตัง% อีกได้
แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
มาตรา ๒๕ นอกจากการพ้นจากตําแหน่ งตามวาระ ผูอ้ าํ นวยการพ้นจากตําแหน่ ง
เมื6อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ออกตามกรณีทก6ี าํ หนดไว้ในข้อตกลงระหว่างคณะกรรมการกับผูอ้ าํ นวยการ
(๔) คณะกรรมการให้ออกเพราะบกพร่องต่อหน้าที6 มีความประพฤติเสื6อมเสีย
หรือหย่อนความสามารถ
(๕) ขาดคุณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะต้องห้ามอย่างหนึ6งอย่างใดตามมาตรา ๒๓
มติของคณะกรรมการให้ผูอ้ าํ นวยการออกจากตําแหน่งตาม (๔) ต้องประกอบด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนกรรมการที6มอี ยู่โดยไม่นับรวมตําแหน่ ง
ผูอ้ าํ นวยการ
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มาตรา ๒๖ ผู้อํานวยการมีหน้าที6บริหารกิจการของสํานักงานให้เป็ นไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์ของสํานักงาน ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกําหนด นโยบาย มติ และประกาศ
ของคณะกรรมการ และเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาเจ้าหน้าทีแ6 ละลูกจ้างทุกตําแหน่ง เว้นแต่ผดู้ าํ รง
ตําแหน่งผูต้ รวจสอบภายในตามมาตรา ๓๔ วรรคสอง รวมทัง% ให้มหี น้าที6 ดังต่อไปนี%
(๑) เสนอเป้ าหมาย แผนงาน และโครงการต่อคณะกรรมการ เพื6อให้การดําเนินงาน
ของสํานักงานบรรลุวตั ถุประสงค์
(๒) เสนอรายงานประจําปี เกีย6 วกับผลการดําเนินงานด้านต่าง ๆ ของสํานักงาน
รวมทัง% รายงานการเงินและบัญชี ตลอดจนเสนอแผนการเงินและงบประมาณของปี ต่อไป
ต่อคณะกรรมการเพื6อพิจารณา
(๓) เสนอความเห็ น เกี6ย วกับ การปรับ ปรุ ง กิจ การและการดํ า เนิ น งานของ
สํานักงานให้มปี ระสิทธิภาพและเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของสํานักงานต่อคณะกรรมการ
ผูอ้ าํ นวยการต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในการบริหารกิจการของสํานักงาน
มาตรา ๒๗ ผูอ้ าํ นวยการมีอาํ นาจ
(๑) แต่ งตัง% รองผู้อํานวยการหรือ ผู้ช่ว ยผู้อํานวยการโดยความเห็น ชอบของ
คณะกรรมการเพื6อเป็ นผูช้ ่วยปฏิบตั งิ านของผูอ้ าํ นวยการตามทีผ6 อู้ าํ นวยการมอบหมาย
(๒) บรรจุ แต่งตัง% เลื6อน ลด ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยเจ้าหน้าที6
และลูก จ้าง ตลอดจนให้เจ้าหน้ า ที6แ ละลู ก จ้า งออกจากตํ า แหน่ ง ทัง% นี% ตามระเบีย บ
หรือข้อบังคับทีค6 ณะกรรมการกําหนด
(๓) วางระเบียบเกี6ยวกับการดําเนินงานของสํานักงานโดยไม่ขดั หรือแย้งกับ
กฎหมาย มติของคณะรัฐมนตรี และระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกําหนด นโยบาย มติ หรือประกาศ
ทีค6 ณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๒๘ ในกิจการทีเ6 กีย6 วกับบุคคลภายนอก ให้ผูอ้ าํ นวยการเป็ นผูแ้ ทนของ
สํานักงาน เพื6อการนี% ผูอ้ าํ นวยการจะมอบอํานาจให้บุคคลใดปฏิบตั งิ านเฉพาะอย่างแทน
ก็ได้ แต่ตอ้ งเป็ นไปตามระเบียบหรือข้อบังคับทีค6 ณะกรรมการกําหนด
นิตกิ รรมใดทีผ6 อู้ ํานวยการหรือผูร้ บั มอบอํานาจจากผูอ้ าํ นวยการกระทําโดยฝ่ าฝื น
ระเบียบหรือข้อบังคับทีค6 ณะกรรมการกําหนดย่อมไม่ผกู พันสํานักงาน เว้นแต่คณะกรรมการ
จะให้สตั ยาบัน
มาตรา ๒๙ ให้ ค ณะกรรมการเป็ น ผู้กํ า หนดอัต ราเงิน เดือ นและประโยชน์
ตอบแทนอื6นของผูอ้ าํ นวยการ ตามหลักเกณฑ์ทค6ี ณะรัฐมนตรีกาํ หนด
๒๑๙
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หมวด ๔
ผูป้ ฏิบตั งิ านของสํานักงาน
มาตรา ๓๐ ผูป้ ฏิบตั งิ านของสํานักงานมีสามประเภท คือ
(๑) เจ้าหน้าที6หรือลูกจ้าง ได้แก่ ผู้ซง6ึ ปฏิบตั งิ านโดยได้รบั เงินเดือนหรือค่าจ้าง
จากงบประมาณของสํานักงาน
(๒) ที6 ป รึก ษาหรือ ผู้ เชี6ย วชาญ ได้ แ ก่ ผู้ ซ6ึ ง สํา นั ก งานจ้ า งให้ ป ฏิบ ัติ ห น้ า ที6
เป็ นทีป6 รึกษาหรือผูเ้ ชีย6 วชาญโดยมีสญ
ั ญาจ้าง
(๓) เจ้าหน้าทีข6 องรัฐซึง6 มาปฏิบตั งิ านของสํานักงานเป็ นการชัวคราวตามมาตรา
6
๓๓
มาตรา ๓๑ เจ้าหน้ าที6และลูกจ้างต้องมีคุ ณ สมบัติและไม่ มีลกั ษณะต้องห้าม
ดังต่อไปนี%
(๑) มีสญ
ั ชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต6ํากว่าสิบแปดปี บริบรู ณ์ และไม่เกินหกสิบปี บริบรู ณ์
(๓) สามารถทํางานให้แก่สาํ นักงานได้เต็มเวลา
(๔) มีคุ ณ วุฒิห รือ ประสบการณ์ เหมาะสมกับ วัต ถุ ป ระสงค์แ ละอํานาจหน้ า ที6
ของสํานักงาน
(๕) ไม่ เ ป็ นข้า ราชการ พนั ก งาน หรือ ลู ก จ้ า งของส่ ว นราชการ พนั ก งาน
หรือ ลูก จ้า งของรัฐ วิส าหกิจ หรือ หน่ ว ยงานอื6น ของรัฐ หรือ พนั ก งานหรือ ลูก จ้า งของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน6
(๖) ไม่เป็ นทีป6 รึกษาหรือผูเ้ ชีย6 วชาญซึง6 มีสญ
ั ญาจ้างกับสํานักงาน
(๗) ไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๔ (๓) (๔) (๕) หรือ (๗)
ความใน (๑) มิให้ใช้บงั คับแก่เจ้าหน้าทีแ6 ละลูกจ้างชาวต่างประเทศซึง6 สํานักงาน
จําเป็ นต้องจ้างหรือแต่งตัง% ตามข้อผูกพันหรือตามลักษณะของกิจการของสํานักงาน
มาตรา ๓๒ เจ้าหน้าทีแ6 ละลูกจ้างพ้นจากตําแหน่งเมื6อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะต้องห้ามอย่างหนึ6งอย่างใดตามมาตรา ๓๑
(๔) ถูก ให้ออก เพราะไม่ ผ่านการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ทีค6 ณะกรรมการกําหนดไว้ในระเบียบหรือข้อบังคับ
(๕) ถู ก ไล่ อ อกหรือ ปลดออก เพราะผิ ด วิ นั ย ตามหลัก เกณฑ์ แ ละวิธี ก าร
ทีค6 ณะกรรมการกําหนดไว้ในระเบียบหรือข้อบังคับ
๒๒๐
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มาตรา ๓๓ เพื6อประโยชน์ในการบริหารงานของสํานักงาน รัฐมนตรีอาจขอให้
ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที6 หรือผู้ปฏิบตั ิงานอื6นในกระทรวง กรม องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ6น รัฐวิสาหกิจ องค์ก ารมหาชนอื6น หรือหน่ วยงานอื6นของรัฐ มาปฏิบตั ิงาน
เป็ นเจ้าหน้าที6หรือลูกจ้างเป็ นการชัวคราวได้
6
ทัง% นี% เมื6อได้รบั อนุ มตั ิจากผู้บงั คับบัญชา
หรือนายจ้างของผูน้ นั % และมีขอ้ ตกลงทีท6 าํ ไว้ในการอนุ มตั ิ
ในกรณีทเ6ี จ้าหน้าทีข6 องรัฐได้รบั อนุ มตั ใิ ห้มาปฏิบตั งิ านเป็ นเจ้าหน้าทีห6 รือลูกจ้าง
เป็ นการชัวคราวตามวรรคหนึ
6
6ง ให้ถือว่าเป็ นการได้รบั อนุ ญาตให้ออกจากราชการหรือ
ออกจากงานไปปฏิบตั งิ านใด ๆ และให้นับระยะเวลาระหว่างทีม6 าปฏิบตั งิ านในสํานักงาน
สําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญหรือประโยชน์ตอบแทนอื6นทํานองเดียวกันเสมือนอยู่
ปฏิบตั ริ าชการหรือปฏิบตั งิ านเต็มเวลาดังกล่าว แล้วแต่กรณี
เมื6อสิน% สุดระยะเวลาที6ได้รบั อนุ มตั ิให้มาปฏิบตั ิงานในสํานักงาน ให้เจ้าหน้ าที6
ของรัฐตามวรรคหนึ6งมีสทิ ธิได้รบั การบรรจุและแต่งตัง% ให้ดํารงตําแหน่ งและรับเงินเดือน
ในส่วนราชการหรือหน่วยงานเดิมไม่ต6ํากว่าตําแหน่งและเงินเดือนเดิมตามข้อตกลงทีท6 าํ ไว้
ในการอนุมตั ิ
หมวด ๕
การบัญชี การตรวจสอบ และการประเมินผลงานของสํานักงาน
มาตรา ๓๔ การบัญ ชีของสํานักงาน ให้จดั ทําตามหลัก สากล ตามแบบและ
หลักเกณฑ์ทค6ี ณะกรรมการกําหนด และต้องจัดให้มกี ารตรวจสอบภายในเกีย6 วกับการเงิน
การบัญชี และการพัสดุของสํานักงาน ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบ
อย่างน้อยปี ละครัง%
ในการตรวจสอบภายใน ให้มผี ปู้ ฏิบตั งิ านของสํานักงานทําหน้าทีเ6 ป็ นผูต้ รวจสอบ
ภายในโดยเฉพาะและให้รบั ผิดชอบขึน% ตรงต่อคณะกรรมการตามระเบียบหรือข้อบังคับ
ทีค6 ณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๓๕ ให้สาํ นักงานจัดทํางบดุล งบการเงิน และบัญชีทาํ การส่งผูส้ อบบัญชี
ภายในหนึ6งร้อยยีส6 บิ วันนับแต่วนั สิน% ปี บญ
ั ชีทุกปี
ในทุ ก รอบปี ให้สํา นั ก งานการตรวจเงิน แผ่ น ดิน หรือ บุ ค คลภายนอกตามที6
คณะกรรมการแต่งตัง% ด้วยความเห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็ นผูส้ อบบัญชี
และประเมิน ผลการใช้จ่ายเงิน และทรัพ ย์สนิ ของสํานักงาน โดยให้แสดงความคิดเห็น
เป็ นข้อวิเคราะห์ว่าการใช้จ่ายดังกล่าวเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ประหยัด และได้ผลตาม
เป้ าหมายเพียงใด แล้วทําบันทึกรายงานผลการสอบบัญชีเสนอต่อคณะกรรมการ
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เพื6อการนี% ให้ผู้สอบบัญชีมอี ํานาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐาน
ต่าง ๆ ของสํานักงาน สอบถามผู้อํานวยการ ผู้ตรวจสอบภายใน เจ้าหน้ าที6และลูกจ้าง
หรือบุคคลอื6นและเรียกให้ส่งสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของสํานักงาน
เป็ นการเพิม6 เติมได้ตามความจําเป็ น
มาตรา ๓๖ ให้สาํ นักงานทํารายงานประจําปี เสนอรัฐมนตรีทุกสิน% ปี งบประมาณ
รายงานนี% ให้ก ล่ าวถึงผลงานของสํานั ก งานในปี ท6ีล่ ว งมาแล้ว บัญ ชีทํ าการ พร้อ มทัง%
รายงานของผู้สอบบัญชี รวมทัง% คําชี%แจงเกี6ยวกับนโยบายของคณะกรรมการ โครงการ
และแผนงานทีจ6 ะจัดทําในภายหน้า
มาตรา ๓๗ เพื6อประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงระบบการปฏิบตั งิ านของ
สํานักงานให้มีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ d สร้างความรับผิดชอบและความเชื6อถือแก่
สาธารณชนในกิจการของสํานักงาน ตลอดจนการติดตามความก้าวหน้าและการตรวจสอบ
การดําเนินงานของสํานักงานให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์โครงการ และแผนงานทีไ6 ด้จดั ทําไว้
ให้สาํ นักงานจัดให้มกี ารประเมินผลการดําเนินงานตามระยะเวลาทีค6 ณะกรรมการกําหนด
แต่ตอ้ งไม่นานกว่าสามปี
การประเมินผลการดําเนินงานตามวรรคหนึ6ง ให้จดั ทําโดยสถาบัน หน่ วยงาน
องค์กร หรือคณะบุคคลทีเ6 ป็ นกลางและมีความเชีย6 วชาญในด้านการประเมินผลการดําเนินงาน
โดยมีการคัดเลือกหรือแต่งตัง% ตามวิธกี ารทีค6 ณะกรรมการกําหนด
การประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานจะต้องแสดงข้อเท็จจริงให้ปรากฏ
ในด้านประสิทธิผล ในด้านประสิทธิภาพ ในด้านการพัฒนาองค์กร และในรายละเอียดอื6น
ตามทีค6 ณะกรรมการจะได้กาํ หนดเพิม6 เติมขึน%
ในกรณีทม6ี เี หตุผลจําเป็ นเป็ นการเฉพาะกาล คณะกรรมการจะจัดให้มกี ารประเมิน
ผลการดําเนินงานเป็ นครัง% คราวตามมาตรานี%ดว้ ยก็ได้
หมวด ๖
การกํากับดูแล
มาตรา ๓๘ ให้ ร ัฐ มนตรีมีอํ า นาจหน้ า ที6กํ า กับ ดู แ ลการดํ า เนิ น กิจ การของ
สํา นั ก งานให้เป็ นไปตามกฎหมาย และให้ส อดคล้อ งกับ วัต ถุ ป ระสงค์ข องการจัด ตัง%
สํานักงาน นโยบายของรัฐบาล และมติของคณะรัฐมนตรีทเ6ี กีย6 วกับสํานักงาน เพื6อการนี%
ให้รฐั มนตรีมีอํานาจสังให้
6 สํานัก งานชี%แจงแสดงความคิด เห็น ทํ ารายงาน หรือ ยับ ยัง%
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การกระทําของสํานัก งานที6ข ดั ต่ อ วัตถุ ประสงค์ของการจัดตัง% สํานักงาน นโยบายของ
รัฐบาล หรือมติของคณะรัฐมนตรีท6ีเกี6ยวกับสํานักงาน ตลอดจนสังสอบสวนข้
6
อเท็จจริง
เกีย6 วกับการดําเนินการของสํานักงานได้
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๓๙ เมื6อพระราชกฤษฎีกานี%ใช้บงั คับ ให้รฐั มนตรีเสนอคณะรัฐมนตรี
ดําเนินการตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื6ออนุ มตั ิ
ให้มกี ารโอนบรรดาอํานาจหน้าที6 กิจการ ทรัพย์สนิ สิทธิ หนี% และงบประมาณของบรรดา
ภารกิจทีเ6 กีย6 วกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ6 สารด้านการพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ของสํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื6อสาร
และบรรดาภารกิจ ที6เกี6ย วกับ การศึก ษาวิจ ัย และการพัฒ นาด้ า นโครงสร้า งพื% น ฐาน
สารสนเทศทีส6 นับสนุ นการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัตพิ ฒ
ั นาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๓๔
ทีม6 อี ยู่ในวันทีพ6 ระราชกฤษฎีกานี%ใช้บงั คับ ไปเป็ นของสํานักงานตามพระราชกฤษฎีกานี%
มาตรา ๔๐ ในวาระเริม6 แรก ให้กรรมการผูท้ รงคุณวุฒใิ นคณะกรรมการธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชบัญญัตวิ ่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔
และทีแ6 ก้ไขเพิม6 เติม ซึง6 ดํารงตําแหน่งอยู่ในวันทีพ6 ระราชกฤษฎีกานี%ใช้บงั คับ ปฏิบตั หิ น้าที6
คณะกรรมการตามพระราชกฤษฎีกานี%ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตัง% คณะกรรมการ
ตามพระราชกฤษฎีกานี% ซึง6 ต้องไม่เกินหกสิบวันนับแต่วนั ทีพ6 ระราชกฤษฎีกานี%ใช้บงั คับ
มาตรา ๔๑ ในวาระเริ6มแรก ให้ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็ก ทรอนิ ก ส์
และคอมพิ ว เตอร์แ ห่ ง ชาติ สํา นั ก งานพัฒ นาวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีแ ห่ ง ชาติ
ตามพระราชบัญญัติพฒ
ั นาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ6งดํารงตําแหน่ ง
อยู่ในวันทีพ6 ระราชกฤษฎีกานี%ใช้บงั คับ ปฏิบตั หิ น้าทีผ6 อู้ าํ นวยการตามพระราชกฤษฎีกานี%
ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตัง% ผูอ้ ํานวยการตามพระราชกฤษฎีกานี% ซึง6 ต้องไม่เกิน
หนึ6งร้อยยีส6 บิ วันนับแต่วนั ทีพ6 ระราชกฤษฎีกานี%ใช้บงั คับ
มาตรา ๔๒ ข้าราชการ พนัก งาน และลูกจ้างของสํานัก งานปลัด กระทรวง
เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื6อสาร ซึ6งปฏิบ ัติห น้ าที6อยู่ในวัน ที6พ ระราชกฤษฎีก านี%
ใช้บงั คับที6สมัครใจเปลี6ยนไปเป็ นเจ้าหน้าทีห6 รือลูกจ้างของสํานักงาน ให้แจ้งความจํานง
เป็ น หนั งสือ ต่ อ ผู้บ ัง คับ บัญ ชาตามระเบีย บที6ค ณะกรรมการตามมาตรา ๔๐ กํา หนด
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ภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีพ6 ระราชกฤษฎีกานี%ใช้บงั คับ และต้องผ่านการคัดเลือกและ
ประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที6คณะกรรมการตามมาตรา ๔๐ กําหนด ซึ6งหลักเกณฑ์
และวิธกี ารดังกล่าวต้องไม่ขดั หรือแย้งกับหลักเกณฑ์ทค6ี ณะรัฐมนตรีกําหนดตามมาตรา ๑๐
แห่งพระราชบัญญัตอิ งค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒
การบรรจุและแต่ งตัง% ผู้ท6ผี ่านการคัดเลือกและประเมินตามวรรคหนึ6ง ให้มีผล
ในวันทีค6 ณะรัฐมนตรีมมี ติอนุมตั ใิ ห้มกี ารดําเนินการตามมาตรา ๓๙
มาตรา ๔๓ ให้ผไู้ ด้รบั การบรรจุและแต่งตัง% เป็ นเจ้าหน้าทีแ6 ละลูกจ้างตามมาตรา ๔๒
ได้รบั เงินเดือน ค่าจ้าง หรือค่าตอบแทนตามตําแหน่ ง อัตราเงินเดือน และค่าจ้าง ตามที6
คณะกรรมการตามมาตรา ๔๐ กําหนด รวมทัง% ได้รบั สวัสดิการและประโยชน์ อย่างอื6น
ซึง6 รวมกันแล้วต้องไม่น้อยกว่าทีข6 า้ ราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างผูน้ นั % ได้รบั อยู่เดิม
การเปลีย6 นจากข้าราชการไปเป็ นเจ้าหน้าทีข6 องสํานักงานตามพระราชกฤษฎีกานี%
ให้ถอื ว่าเป็ นการออกจากราชการเพราะเลิกหรือยุบตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการหรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ แล้วแต่กรณี
การเปลี6ยนจากลูกจ้างของส่วนราชการไปเป็ นลูกจ้างของสํานักงาน ให้ถือว่า
เป็ นการออกจากงานเพราะทางราชการยุบเลิกตําแหน่ งหรือเลิกจ้างโดยไม่มีความผิด
และให้ได้รบั บําเหน็จตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้าง
การเปลี6ยนไปเป็ นเจ้าหน้าที6หรือลูกจ้างของสํานักงานตามพระราชกฤษฎีกานี%
ไม่ถอื เป็ นการออกจากงานเพราะสังกัดเดิมเลิกจ้าง
มาตรา ๔๔ เพื6 อ ประโยชน์ ใ นการนั บ เวลาการทํ า งานสํ า หรับ คํ า นวณ
สิท ธิป ระโยชน์ ต ามข้อ บังคับ ของคณะกรรมการตามพระราชกฤษฎี ก านี% ข้าราชการ
พนักงาน และลูกจ้างของสํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื6อสาร
ผูใ้ ดเปลี6ยนไปเป็ นเจ้าหน้าที6หรือลูกจ้างของสํานักงานตามพระราชกฤษฎีกานี% ประสงค์
จะให้นับเวลาการทํางานในขณะทีเ6 ป็ นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้าง ต่อเนื6องกับเวลา
การทํางานของเจ้าหน้ าที6ห รือลูกจ้างของสํานัก งานตามพระราชกฤษฎีกานี% ให้มีสทิ ธิ
กระทําได้ ทัง% นี% ตามหลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงื6อนไข ทีค6 ณะกรรมการตามพระราชกฤษฎีกานี%
กําหนด
มาตรา ๔๕ ในระหว่างทีย6 งั ไม่มรี ะเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกําหนดของ
สํานักงานตามพระราชกฤษฎีกานี% ให้นําระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกําหนดของ
สํา นั ก งานพัฒ นาวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีแ ห่ ง ชาติ ตามพระราชบัญ ญั ติพ ัฒ นา
๒๒๔
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วิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๓๔ ในส่ ว นที6 เ กี6ย วกั บ การปฏิ บ ัติ ง านตาม
ขอบวัต ถุ ป ระสงค์ห รือ อํา นาจหน้ า ที6ท6ีจ ะเป็ น ของสํา นั ก งานตามพระราชกฤษฎีก านี%
ทีใ6 ช้บงั คับอยู่ในวันทีพ6 ระราชกฤษฎีกานี%ใช้บงั คับ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
ผูร้ บั สนองพระบรมราชโองการ
อภิสทิ ธิ d เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้พ ระราชกฤษฎี ก าฉบับ นี% คือ โดยที6ธุ ร กรรม
ทางอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ได้มีบ ทบาทสําคัญ ในระบบเศรษฐกิจยุ คใหม่ และการเจริญ เติบ โต
ทางเศรษฐกิ จ ของประเทศ เพื6 อ พั ฒ นา ส่ ง เสริม และสนั บ สนุ น การทํ า ธุ ร กรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศให้เป็ นไปตามความต้องการโครงสร้างพืน% ฐานสารสนเทศ
ที6 เ อื% อ ต่ อ การทํ า ธุ ร กรรมทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และธุ ร กิ จ บริก ารเกี6 ย วกั บ ธุ ร กรรม
ทางอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ ตลอดจนการมีม าตรฐานเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื6อ สาร
ที6มีค วามมัน6 คงปลอดภัย และน่ า เชื6อ ถือ ดังนั น% เพื6อ ให้ก ารดํ าเนิ น การบรรลุ ผ ลตาม
ความมุ่ ง หมายในการที6 จ ะพั ฒ นาการทํ า ธุ ร กรรมทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ข องประเทศ
ทัง% ในระดับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ระดับองค์กร และระดับประชาชน สมควรจัดตัง%
สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ขน%ึ เป็ นองค์การมหาชนตามกฎหมายว่าด้วย
องค์การมหาชนเพื6อให้การดําเนินการดังกล่าวเป็ นไปด้วยความคล่องตัว รวดเร็ว และ
มีประสิทธิภาพ จึงจําเป็ นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี%
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พระราชกฤษฎีกา
จัดตัง% ศูนย์ความเป็ นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)
พ.ศ. ๒๕๕๔
ภูมพิ ลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที6 ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
เป็ นปี ท6ี ๖๖ ในรัชกาลปั จจุบนั
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพ ลอดุ ล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที6 เ ป็ นการสมควรจั ด ตั ง% ศู น ย์ ค วามเป็ นเลิ ศ ด้ า นชี ว วิ ท ยาศาสตร์ ข%ึ น
เป็ นองค์การมหาชนตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
และมาตรา ๕ แห่ งพระราชบัญ ญัติอ งค์ก ารมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงทรงพระกรุ ณ า
โปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึน% ไว้ ดังต่อไปนี%
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี%เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาจัดตัง% ศูนย์ความเป็ นเลิศ
ด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔”
มาตรา ๒ ๙๖ พระราชกฤษฎี ก านี% ใ ห้ ใช้ บ ัง คับ ตัง% แต่ ว ัน ถัด จากวัน ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชกฤษฎีกานี%
“ชีววิทยาศาสตร์” หมายความว่า วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ท6ีเกี6ยวข้องกับ
สุขภาพของมนุษย์
“ศูนย์” หมายความว่า ศูนย์ความเป็ นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)
“คณะกรรมการ” หมายความว่ า คณะกรรมการบริห ารศู น ย์ค วามเป็ นเลิศ
ด้านชีววิทยาศาสตร์
“ผูอ้ าํ นวยการ” หมายความว่า ผูอ้ าํ นวยการศูนย์
“เจ้าหน้าที”6 หมายความว่า เจ้าหน้าทีศ6 นู ย์
๙๖

ราชกิจจานุ เบกษา เล่ม ๑๒๘/ตอนที6 ๔๒ ก/หน้า ๓๗/๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔
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“ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างศูนย์
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผรู้ กั ษาการตามพระราชกฤษฎีกานี%
มาตรา ๔ ให้รฐั มนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรกั ษาการ
ตามพระราชกฤษฎีกานี%
หมวด ๑
การจัดตัง% วัตถุประสงค์ และอํานาจหน้าที6
มาตรา ๕ ให้ จ ั ด ตั %ง องค์ ก ารมหาชนขึ% น เรี ย กว่ า “ศู น ย์ ค วามเป็ นเลิ ศ
ด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)” เรียกโดยย่อว่า “ศลช.”
มาตรา ๖ ให้ ศู น ย์ มีท6ี ตัง% ของสํ า นั ก งานแห่ ง ใหญ่ อ ยู่ ใ นกรุ ง เทพมหานคร
หรือจังหวัดใกล้เคียง
มาตรา ๗ ให้ศนู ย์มวี ตั ถุประสงค์ ดังต่อไปนี%
(๑) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์
(๒) ส่งเสริมและสนับสนุ นการวิจยั และการพัฒ นาต่ อยอดการวิจยั ผลิตภัณ ฑ์
และนวัตกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ให้มศี กั ยภาพเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม
(๓) พัฒ นาและสร้า งองค์ ค วามรู้แ ละนวัต กรรมด้ า นการพัฒ นาผลิต ภัณ ฑ์
ชีววิทยาศาสตร์
(๔) จัดทําและเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์
(๕) ประสานความร่ ว มมื อ ด้ า นชี ว วิ ท ยาศาสตร์ ก ับ หน่ ว ยงานอื6 น ของรัฐ
สถาบันการศึกษาทีเ6 กีย6 วข้องและภาคเอกชนทัง% ในประเทศและต่างประเทศ
(๖) ให้บริการทางวิชาการ เผยแพร่ความรู้ และพัฒนาบุคลากรด้านชีววิทยาศาสตร์
มาตรา ๘ เพื6อให้บ รรลุ วตั ถุ ป ระสงค์ต ามมาตรา ๗ ให้ศูน ย์มีอํานาจหน้ า ที6
ดังต่อไปนี%
(๑) ถือกรรมสิทธิ d มีสทิ ธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ
(๒) ก่ อ ตั ง% สิท ธิ หรือ ทํ า นิ ติ ก รรมทุ ก ประเภทผู ก พั น ทรัพ ย์ สิน ตลอดจน
ทํานิตกิ รรมอื6นใดเพื6อประโยชน์ในการดําเนินกิจการของศูนย์
(๓) ทํ า ความตกลงและร่ ว มมื อ กั บ องค์ ก ารหรือ หน่ ว ยงานอื6 น ทั ง% ภาครัฐ
และภาคเอกชนทัง% ในประเทศและต่ า งประเทศในกิจ การที6เกี6ย วกับ การดํ า เนิ น การ
ตามวัตถุประสงค์ของศูนย์
๒๒๘
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(๔) จัด ให้ มี แ ละให้ ทุ น เพื6 อ สนั บ สนุ นโครงการด้ า นชี ว วิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
การดําเนินงานของศูนย์
(๕) บริห ารจัดการองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านชีววิท ยาศาสตร์ ตลอดจน
ทรัพย์สนิ ทางปั ญญาและสิทธิประโยชน์ทเ6ี กีย6 วข้องในการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของศูนย์
(๖) กูย้ มื เงินเพื6อประโยชน์ในการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของศูนย์
(๗) เข้าร่วมทุนกับนิตบิ ุคคลอื6นในกิจการทีเ6 กีย6 วกับวัตถุประสงค์ของศูนย์
(๘) เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง ค่าตอบแทน หรือค่าบริการในการดําเนิน
กิจการต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของศูนย์ ทัง% นี% ตามหลักเกณฑ์และอัตราทีค6 ณะกรรมการ
กําหนด
(๙) ดําเนินการอื6นใดทีจ6 าํ เป็ นหรือต่อเนื6องเพื6อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของศูนย์
การกู้ยืมเงินตาม (๖) และการเข้าร่วมทุนตาม (๗) ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ทีค6 ณะรัฐมนตรีกาํ หนด
หมวด ๒
ทุน รายได้ และทรัพย์สนิ
มาตรา ๙ ทุนและทรัพย์สนิ ในการดําเนินกิจการของศูนย์ ประกอบด้วย
(๑) เงินและทรัพย์สนิ ทีไ6 ด้รบั โอนมาตามมาตรา ๔๐
(๒) เงินอุดหนุนทัวไปที
6 ร6 ฐั บาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสม
(๓) เงินอุดหนุ นจากภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ6น หรือองค์กรอื6น
รวมทัง% จากต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ และเงินหรือทรัพย์สนิ ทีม6 ผี อู้ ุทศิ ให้
(๔) ค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง ค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือรายได้จากการดําเนิน
กิจการ
(๕) ดอกผลของเงินหรือรายได้จากทรัพย์สนิ ของศูนย์
การรับ เงิน หรือ ทรัพ ย์สิน ตาม (๓) จะต้อ งไม่ ก ระทํ าในลัก ษณะที6ทํ าให้ศูน ย์
ขาดความเป็ นอิสระหรือความเป็ นกลาง
มาตรา ๑๐ บรรดารายได้ของศูนย์ไม่เป็ นรายได้ท6ีต้องนํ าส่งคลังเป็ นรายได้
แผ่นดิน
ในกรณีท6ีมเี หตุจําเป็ นหรือสมควร ศูนย์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
อาจนํารายได้ของศูนย์ในจํานวนทีเ6 ห็นสมควรส่งคลังเป็ นรายได้แผ่นดิน
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มาตรา ๑๑ ให้อสังหาริมทรัพย์ซง6ึ ศูนย์ได้มาจากการให้หรือซื%อด้วยเงินรายได้
ของศูนย์เป็ นกรรมสิทธิของศู
d นย์
ให้ศนู ย์มอี าํ นาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้ จําหน่าย และจัดหาประโยชน์
จากทรัพย์สนิ ของศูนย์
มาตรา ๑๒ การใช้ จ่ า ยเงิน ของศู น ย์ ให้ ใ ช้ จ่ า ยไปเพื6 อ กิ จ การของศู น ย์
โดยเฉพาะ
การเก็บรักษาและเบิกจ่ายเงินของศูนย์ ให้เป็ นไปตามข้อบังคับทีค6 ณะกรรมการ
กําหนด
หมวด ๓
การบริหารและการดําเนินกิจการ
มาตรา ๑๓ ให้มีค ณะกรรมการคณะหนึ6 ง เรีย กว่ า “คณะกรรมการบริห าร
ศูนย์ความเป็ นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์” ประกอบด้วย
(๑) ประธานกรรมการ ซึง6 คณะรัฐมนตรีแต่งตัง% จากผู้มคี วามรู้ ความเชีย6 วชาญ
และประสบการณ์ สูงทางด้านชีววิทยาศาสตร์ ด้านการบริหาร หรือด้านอื6นที6เกี6ยวข้อง
และเป็ นประโยชน์ต่อกิจการของศูนย์
(๒) กรรมการโดยตําแหน่ ง จํานวนสีค6 น ได้แก่ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผูอ้ ํานวยการสํานักงบประมาณ และผู้อํานวยการ
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนไม่เกินห้าคน ซึ6งคณะรัฐมนตรีแต่งตัง% จาก
ผู้มีค วามรู้ ความเชี6ย วชาญ และประสบการณ์ เป็ น ที6ป ระจัก ษ์ ในด้านชีววิท ยาศาสตร์
ด้านการบริหาร ด้านธุรกิจและการลงทุน หรือด้านอื6นที6เกี6ยวข้องและเป็ นประโยชน์ต่อ
กิจการของศูนย์ โดยในจํานวนนี%ตอ้ งเป็ นผูท้ รงคุณวุฒซิ ง6ึ มิใช่ขา้ ราชการหรือผูป้ ฏิบตั งิ าน
ในหน่วยงานของรัฐทีม6 ตี ําแหน่งหรือเงินเดือนประจําร่วมอยู่ดว้ ย
ให้ผูอ้ ํานวยการเป็ นกรรมการและเลขานุ การโดยตําแหน่ ง และให้ผู้อํานวยการ
แต่งตัง% เจ้าหน้าทีเ6 ป็ นผูช้ ่วยเลขานุการได้ตามความจําเป็ น
หลักเกณฑ์และวิธกี ารสรรหาบุคคลเพื6อเสนอคณะรัฐมนตรีแต่งตัง% เป็ นประธาน
กรรมการและกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ รวมทัง% การสรรหาประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิเพื6อ ดํ า รงตํ า แหน่ ง แทนผู้ท6ีพ้ น จากตํ า แหน่ ง ก่ อ นวาระตามมาตรา ๑๗
ให้เป็ นไปตามระเบียบทีร6 ฐั มนตรีกาํ หนดโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการ
๒๓๐

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มาตรา ๑๔ ประธานกรรมการและกรรมการผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิต้อ งมีคุ ณ สมบัติ
และไม่มลี กั ษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี%
(๑) มีสญ
ั ชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต6ํากว่าสามสิบห้าปี บริบรู ณ์ และไม่เกินเจ็ดสิบปี บริบรู ณ์
(๓) ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๔) ไม่เคยได้รบั โทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที6สุดให้จําคุก เว้นแต่ เป็ นโทษ
สําหรับความผิดทีไ6 ด้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) ไม่เป็ นผูด้ าํ รงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิน6 หรือผูบ้ ริหารท้องถิน6
กรรมการหรือผูด้ าํ รงตําแหน่งซึง6 รับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ทีป6 รึกษาพรรคการเมือง
หรือเจ้าหน้าทีพ6 รรคการเมือง
(๖) ไม่เป็ นเจ้าหน้าที6หรือลูกจ้าง หรือทีป6 รึกษาหรือผู้เชี6ยวชาญซึง6 มีสญ
ั ญาจ้าง
กับศูนย์
(๗) ไม่ เป็ นผู้มีส่ ว นได้เสีย ในกิจ การที6ก ระทํ า กับ ศู น ย์ หรือ ในกิจ การที6เป็ น
การแข่ งขัน กับ กิจ การของศู น ย์ห รือ ขัด หรือ แย้ง กับ วัต ถุ ป ระสงค์ข องศูน ย์ ไม่ ว่ าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่เป็ นผูซ้ ง6ึ คณะกรรมการมอบหมายให้เป็ นประธานกรรมการ
กรรมการหรือผูแ้ ทนของศูนย์ในการเข้าร่วมทุนกับนิตบิ ุคคลอื6นตามมาตรา ๘ (๗)
ความใน (๑) มิให้ใช้บ ังคับ แก่ก รรมการชาวต่ างประเทศซึ6งศูน ย์จํา เป็ น ต้อ ง
แต่งตัง% ตามข้อผูกพันหรือตามลักษณะของกิจการของศูนย์
มาตรา ๑๕ ประธานกรรมการและกรรมการผูท้ รงคุณวุฒมิ วี าระการดํารงตําแหน่ ง
คราวละสีป6 ี
เมื6อ ครบกํ า หนดตามวาระในวรรคหนึ6 ง หากยัง มิไ ด้มีก ารแต่ ง ตัง% ประธาน
กรรมการหรือ กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ข%ึน ใหม่ ให้ ป ระธานกรรมการหรือ กรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒซิ ง6ึ พ้นจากตําแหน่ งตามวาระนัน% อยู่ในตําแหน่ งเพื6อดําเนินงานต่อไปจนกว่า
ประธานกรรมการหรือกรรมการผูท้ รงคุณวุฒซิ ง6ึ ได้รบั แต่งตัง% ใหม่เข้ารับหน้าที6
ประธานกรรมการหรือ กรรมการผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิซ6ึง พ้น จากตํ า แหน่ งตามวาระ
อาจได้รบั แต่งตัง% อีกได้ แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
มาตรา ๑๖ นอกจากการพ้ น จากตํ า แหน่ ง ตามวาระ ประธานกรรมการ
และกรรมการผูท้ รงคุณวุฒพิ น้ จากตําแหน่งเมื6อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
๒๓๑

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที6 มีความประพฤติเสื6อมเสีย
หรือหย่อนความสามารถ
(๔) ขาดคุณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะต้องห้ามอย่างหนึ6งอย่างใดตามมาตรา ๑๔
มาตรา ๑๗ ในกรณี ท6ีป ระธานกรรมการหรือกรรมการผู้ท รงคุณ วุฒิพ้นจาก
ตํา แหน่ งก่อ นวาระหรือ ในกรณี ท6ีค ณะรัฐมนตรีแ ต่ งตัง% กรรมการผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิเพิ6ม ขึ%น
ในระหว่างที6กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ6งึ แต่งตัง% ไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตําแหน่ ง ให้ผู้ได้รบั
แต่งตัง% แทนตําแหน่ งที6ว่างหรือเป็ นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒเิ พิม6 ขึน% อยู่ในตําแหน่ งเท่ากับ
วาระที6เหลืออยู่ของประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ท รงคุ ณ วุฒิซ6ึงได้แต่ งตัง% ไว้แล้ว
เว้น แต่ วาระที6เหลือ อยู่ ไม่ ถึง เก้าสิบ วัน จะไม่ แ ต่ งตัง% ประธานกรรมการหรือ กรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒแิ ทนก็ได้
ในกรณี ท6ีประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณ วุฒิพ้นจากตําแหน่ งก่อน
วาระ ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการทัง% หมดเท่าที6มอี ยู่จนกว่าจะมีการแต่งตัง%
ประธานกรรมการหรือกรรมการผูท้ รงคุณวุฒติ ามวรรคหนึ6ง และในกรณีทป6ี ระธานกรรมการ
พ้ น จากตํ า แหน่ ง ก่ อ นวาระให้ ก รรมการที6 เ หลื อ เลื อ กกรรมการคนหนึ6 ง ทํ า หน้ า ที6
ประธานกรรมการเป็ นการชัวคราว
6
มาตรา ๑๘ คณะกรรมการมีอํานาจหน้ าที6ควบคุมดูแลศูนย์ให้ดําเนินกิจการ
ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ทก6ี าํ หนดไว้ อํานาจหน้าทีเ6 ช่นว่านี%ให้รวมถึง
(๑) กําหนดทิศทาง เป้ าหมาย และนโยบายการบริหารงาน และให้ความเห็นชอบ
แผนการดําเนินงานของศูนย์
(๒) อนุมตั แิ ผนการลงทุน แผนการเงิน โครงการ และงบประมาณประจําปี ของศูนย์
(๓) ดูแลฐานะและความมันคงทางการเงิ
6
น ให้ความเห็นชอบรายงานการเงิน
พิจ ารณารายงานของผู้ต รวจสอบการเงิน และวางระเบีย บ กฎเกณฑ์ หรือ ข้อ ห้ า ม
ทางการเงิน
(๔) กําหนดหลัก เกณฑ์ วิธีก าร และเงื6อ นไขในการสนั บ สนุ น โครงการด้า น
ชีววิทยาศาสตร์ของศูนย์
(๕) ให้คาํ แนะนําหรือเสนอแนะการแก้ไขปั ญหาหรืออุปสรรคอันเกิดจากการบริหาร
จัดการตลอดจนเสนอต่อคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเพื6อพิจารณาสังการในกรณี
6
มปี ั ญหา
หรืออุปสรรคเกี6ยวกับการประสานงานในการดําเนิ นการตามวัต ถุ ประสงค์และอํานาจ
หน้าทีข6 องศูนย์

๒๓๒
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(๖) ให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์การจัดเก็บและอัตราค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง
ค่าตอบแทนและค่าบริการในการดําเนินกิจการของศูนย์
(๗) ประเมิน ผลการปฏิบ ัติง านของผู้อํา นวยการและผู้ป ฏิบ ัติง านของศูน ย์
ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีค6 ณะกรรมการกําหนด
(๘) จัด ตั ง% และยุ บ เลิ ก สํ า นั ก งานสาขาของศู น ย์ ใ นกรณี ท6ี มี ค วามจํ า เป็ น
และเห็น สมควรเพื6 อ ให้ บ รรลุ ว ัต ถุ ป ระสงค์ข องศู น ย์ และกํ า หนดวิธีก ารบริห ารงาน
ของสํานักงานสาขาของศูนย์ดงั กล่าว
(๙) ควบคุมดูแลการดําเนินงานและการบริหารงานทัวไป
6 ตลอดจนออกระเบียบ
ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกําหนดเกีย6 วกับศูนย์ในเรื6อง ดังต่อไปนี%
(ก) การบริ ห ารงานทั ว6 ไปของศู น ย์ การจั ด แบ่ ง ส่ ว นงานของศู น ย์
และขอบเขตอํานาจหน้าทีข6 องส่วนงานดังกล่าว
(ข) การกําหนดตําแหน่ ง คุณสมบัตเิ ฉพาะตําแหน่ ง อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง
และเงินอื6นของเจ้าหน้าทีแ6 ละลูกจ้าง
(ค) การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตัง% การประเมินผลงาน การถอดถอน
วินั ย และการลงโทษทางวินั ย การออกจากตํ า แหน่ ง การร้อ งทุ ก ข์แ ละการอุ ท ธรณ์
การลงโทษของเจ้าหน้าทีแ6 ละลูกจ้าง รวมทัง% วิธกี ารและเงื6อนไขในการจ้างลูกจ้าง
(ง) การบริห ารและการจัดการการเงิน การพัสดุ และทรัพ ย์สนิ ของศูน ย์
รวมทัง% การบัญชีและการจําหน่ายทรัพย์สนิ จากบัญชีเป็ นสูญ
(จ) การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อ6นื แก่เจ้าหน้าทีแ6 ละลูกจ้าง
(ฉ) ขอบเขตอํ า นาจหน้ า ที6แ ละระเบีย บเกี6ย วกับ การปฏิบ ัติ ห น้ า ที6ข อง
ผูต้ รวจสอบภายใน
(ช) การสรรหา การแต่ ง ตัง% และถอดถอนผู้อํานวยการ การปฏิบ ัติงาน
ของผูอ้ าํ นวยการและการมอบหมายให้ผอู้ 6นื ปฏิบตั งิ านแทน
(๑๐) ให้ความเห็นชอบรายงานประจําปี และเสนอต่ อรัฐมนตรีเพื6อปฏิบตั ิการ
ให้เป็ นไปตามพระราชกฤษฎีกานี%
(๑๑) กระทําการอื6นใดทีจ6 าํ เป็ นหรือต่อเนื6องเพื6อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของศูนย์
ระเบี ย บเกี6 ย วกั บ การจํ า หน่ ายทรัพ ย์ สิ น จากบั ญ ชี เ ป็ นสู ญ ตาม (๙) (ง)
ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทค6ี ณะรัฐมนตรีกาํ หนด
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มาตรา ๑๙ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึง6 หนึ6งของจํานวนกรรมการทัง% หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในการประชุม คณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่ มาประชุ มหรือ ไม่ อ าจ
ปฏิบตั หิ น้าทีไ6 ด้ ให้ทป6ี ระชุมเลือกกรรมการคนหนึ6งเป็ นประธานในทีป6 ระชุม
ในการปฏิบตั ิหน้าที6 ประธานกรรมการหรือกรรมการผูใ้ ดมีส่วนได้เสียโดยตรง
หรือโดยอ้อมในเรื6องที6คณะกรรมการพิจารณา ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้นัน%
แจ้งให้ทป6ี ระชุมทราบ และให้ทป6ี ระชุมพิจารณาว่าประธานกรรมการหรือกรรมการผูน้ ัน%
สมควรจะอยู่ในทีป6 ระชุมหรือจะมีมติในการประชุมเรื6องนัน% ได้หรือไม่ ทัง% นี% ตามระเบียบ
ทีค6 ณะกรรมการกําหนด
การวินิจฉัยชีข% าดของทีป6 ระชุมให้ถอื เสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ6งให้มหี นึ6งเสียง
ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในทีป6 ระชุมออกเสียงเพิม6 ขึน% อีกเสียงหนึ6ง
เป็ นเสียงชีข% าด
มาตรา ๒๐ คณะกรรมการมีอํานาจแต่ งตัง% ผู้ทรงคุณวุฒิซ6งึ มีความเชี6ยวชาญ
ในด้านที6เป็ น ประโยชน์ ต่ อ การดําเนิ น งานของศูน ย์เป็ น ที6ป รึก ษาคณะกรรมการ และ
มีอํานาจแต่งตัง% คณะอนุ กรรมการ คณะทํางาน และที6ปรึกษาคณะทํางาน เพื6อพิจารณา
หรือปฏิบตั กิ ารอย่างหนึ6งอย่างใดตามทีค6 ณะกรรมการมอบหมายได้
ทีป6 รึกษาคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน และทีป6 รึกษาคณะทํางาน
จะต้องไม่เป็ นผูม้ สี ่วนได้เสียในกิจการที6กระทํากับศูนย์ หรือในกิจการที6เป็ นการแข่งขัน
กับกิจการของศูนย์หรือขัดหรือแย้งกับวัตถุประสงค์ของศูนย์ ทัง% นี% ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม เว้นแต่เป็ นผู้ซ6ึงคณะกรรมการมอบหมายให้เป็ นประธานกรรมการ กรรมการ
หรือผูแ้ ทนของศูนย์ในการเข้าร่วมทุนกับนิตบิ ุคคลอื6นตามมาตรา ๘ (๗)
การประชุม คณะอนุ ก รรมการและคณะทํางานให้นํ ามาตรา ๑๙ มาใช้บ ังคับ
โดยอนุโลม
มาตรา ๒๑ ให้ประธานกรรมการ กรรมการ ทีป6 รึกษาคณะกรรมการ ประธาน
อนุ ก รรมการ และอนุ ก รรมการได้ ร ับ เบี% ย ประชุ ม และประโยชน์ ต อบแทนอื6 น ตาม
หลักเกณฑ์ทค6ี ณะรัฐมนตรีกาํ หนด
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มาตรา ๒๒ ให้ศนู ย์มผี อู้ าํ นวยการคนหนึ6ง
คณะกรรมการเป็ นผูม้ อี าํ นาจสรรหา แต่งตัง% และถอดถอนผูอ้ าํ นวยการ
ในกรณี ที6 ไ ม่ มี ผู้ อํ า นวยการห รื อ ผู้ อํ า นวยการไม่ อ าจปฏิ บ ั ติ ห น้ าที6 ไ ด้
ให้รองผู้อํานวยการที6มีอ าวุโสตามลําดับ ปฏิบ ัติห น้ า ที6แ ทน ถ้าไม่ มีร องผู้อํา นวยการ
ให้คณะกรรมการแต่งตัง% กรรมการคนหนึ6งเป็ นผูป้ ฏิบตั หิ น้าทีแ6 ทน
มาตรา ๒๓ ผู้อํานวยการต้อ งเป็ น ผู้ส ามารถทํา งานให้แ ก่ ศูน ย์ได้เต็ม เวลา
และต้องเป็ นผูท้ ม6ี คี ุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี%
(๑) มีสญ
ั ชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต6ํากว่าสามสิบห้าปี บริบรู ณ์ และไม่เกินหกสิบห้าปี บริบรู ณ์
(๓) เป็ นผูท้ รงคุณวุฒซิ ง6ึ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสมกับ
กิจ การของศู น ย์ ต ามที6 กํ า หนดไว้ใ นวัต ถุ ป ระสงค์ แ ละอํ า นาจหน้ า ที6 ต ามมาตรา ๗
และมาตรา ๘
(๔) ไม่มลี กั ษณะต้องห้ามอย่างหนึ6งอย่างใดตามมาตรา ๑๔ (๓) (๔) (๕) (๖)
หรือ (๗)
มาตรา ๒๔ ผูอ้ าํ นวยการมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสีป6 ี และอาจได้รบั แต่งตัง% อีกได้
แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
มาตรา ๒๕ นอกจากการพ้นจากตําแหน่ งตามวาระ ผูอ้ าํ นวยการพ้นจากตําแหน่ ง
เมื6อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ออกตามกรณีทก6ี าํ หนดไว้ในข้อตกลงระหว่างคณะกรรมการกับผูอ้ าํ นวยการ
(๔) คณะกรรมการให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที6 มีความประพฤติเสื6อมเสีย
หรือหย่อนความสามารถ
(๕) ขาดคุณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะต้องห้ามอย่างหนึ6งอย่างใดตามมาตรา ๒๓
มติของคณะกรรมการให้ผูอ้ าํ นวยการออกจากตําแหน่งตาม (๔) ต้องประกอบด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนกรรมการที6มอี ยู่โดยไม่นับรวมตําแหน่ ง
ผูอ้ าํ นวยการ
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มาตรา ๒๖ ผู้อํานวยการมีหน้าทีบ6 ริหารกิจการของศูนย์ให้เป็ นไปตามกฎหมาย
วัต ถุ ป ระสงค์ ข องศู น ย์ ระเบี ย บ ข้อ บัง คับ ข้อ กํ า หนด นโยบาย มติ และประกาศ
ของคณะกรรมการ และเป็ น ผู้บ ังคับ บัญ ชาเจ้าหน้ าที6และลูก จ้างทุ ก ตํ าแหน่ ง เว้น แต่
ผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ผู้ ต รวจสอบภายในตามมาตรา ๓๔ วรรคสอง รวมทัง% ให้ มี ห น้ า ที6
ดังต่อไปนี%
(๑) เสนอเป้ าหมาย แผนงาน และโครงการต่อคณะกรรมการ เพื6อให้การดําเนินงาน
ของศูนย์บรรลุวตั ถุประสงค์
(๒) เสนอรายงานประจําปี เกี6ย วกับ ผลการดํา เนิ น งานด้านต่ าง ๆ ของศูน ย์
รวมทัง% รายงานการเงินและบัญชี ตลอดจนเสนอแผนการเงินและงบประมาณของปี ต่อไป
ต่อคณะกรรมการเพื6อพิจารณา
(๓) เสนอความเห็นเกี6ยวกับการปรับปรุงกิจการและการดําเนินงานของศูนย์
ให้มปี ระสิทธิภาพและเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของศูนย์ต่อคณะกรรมการ
ผูอ้ าํ นวยการต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในการบริหารกิจการของศูนย์
มาตรา ๒๗ ผูอ้ าํ นวยการมีอาํ นาจ
(๑) แต่ งตัง% รองผู้อํานวยการหรือ ผู้ช่ว ยผู้อํานวยการโดยความเห็น ชอบของ
คณะกรรมการเพื6อเป็ นผูช้ ่วยปฏิบตั งิ านของผูอ้ าํ นวยการตามทีผ6 อู้ าํ นวยการมอบหมาย
(๒) บรรจุ แต่งตัง% เลื6อน ลด ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินยั เจ้าหน้าที6
และลูก จ้าง ตลอดจนให้เจ้าหน้ า ที6แ ละลู ก จ้า งออกจากตํ า แหน่ ง ทัง% นี% ตามระเบีย บ
หรือข้อบังคับทีค6 ณะกรรมการกําหนด
(๓) วางระเบียบเกีย6 วกับการดําเนินงานของศูนย์โดยไม่ขดั หรือแย้งกับกฎหมาย
มติข องคณะรัฐมนตรี และระเบีย บ ข้อ บังคับ ข้อ กําหนด นโยบาย มติ หรือ ประกาศ
ทีค6 ณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๒๘ ในกิจการที6เกี6ยวกับบุ คคลภายนอก ให้ผู้อํานวยการเป็ นผู้แทน
ของศูนย์ เพื6อการนี% ผูอ้ าํ นวยการจะมอบอํานาจให้บุคคลใดปฏิบตั งิ านเฉพาะอย่างแทนก็ได้
แต่ตอ้ งเป็ นไปตามระเบียบหรือข้อบังคับทีค6 ณะกรรมการกําหนด
นิตกิ รรมใดทีผ6 อู้ ํานวยการหรือผูร้ บั มอบอํานาจจากผูอ้ าํ นวยการกระทําโดยฝ่ าฝื น
ระเบียบหรือข้อบังคับที6คณะกรรมการกําหนดย่อมไม่ผูกพันศูนย์ เว้นแต่คณะกรรมการ
จะให้สตั ยาบัน
มาตรา ๒๙ ให้ ค ณะกรรมการเป็ น ผู้กํ า หนดอัต ราเงิน เดือ นและประโยชน์
ตอบแทนอื6นของผูอ้ าํ นวยการตามหลักเกณฑ์ทค6ี ณะรัฐมนตรีกาํ หนด
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ผูป้ ฏิบตั งิ านของศูนย์

มาตรา ๓๐ ผูป้ ฏิบตั งิ านของศูนย์มสี ามประเภท คือ
(๑) เจ้าหน้าที6หรือลูกจ้าง ได้แก่ ผู้ซง6ึ ปฏิบตั งิ านโดยได้รบั เงินเดือนหรือค่าจ้าง
จากงบประมาณของศูนย์
(๒) ทีป6 รึกษาหรือผูเ้ ชีย6 วชาญ ได้แก่ ผูซ้ ง6ึ ศูนย์จา้ งให้ปฏิบตั หิ น้าทีเ6 ป็ นทีป6 รึกษา
หรือผูเ้ ชีย6 วชาญโดยมีสญ
ั ญาจ้าง
(๓) เจ้าหน้าทีข6 องรัฐซึง6 มาปฏิบตั งิ านของศูนย์เป็ นการชัวคราวตามมาตรา
6
๓๓
มาตรา ๓๑ เจ้าหน้ าที6และลูกจ้างต้องมีคุ ณ สมบัติและไม่ มีลกั ษณะต้องห้าม
ดังต่อไปนี%
(๑) มีสญ
ั ชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต6ํากว่าสิบแปดปี บริบรู ณ์ และไม่เกินหกสิบปี บริบรู ณ์
(๓) สามารถทํางานให้แก่ศนู ย์ได้เต็มเวลา
(๔) มีคุ ณ วุฒิห รือ ประสบการณ์ เหมาะสมกับ วัต ถุ ป ระสงค์แ ละอํานาจหน้ า ที6
ของศูนย์
(๕) ไม่ เ ป็ นข้า ราชการ พนั ก งาน หรือ ลู ก จ้ า งของส่ ว นราชการ พนั ก งาน
หรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื6นของรัฐ หรือข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน6
(๖) ไม่เป็ นทีป6 รึกษาหรือผูเ้ ชีย6 วชาญซึง6 มีสญ
ั ญาจ้างกับศูนย์
(๗) ไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๔ (๓) (๔) (๕) หรือ (๗)
ความใน (๑) มิ ใ ห้ ใ ช้ บ ั ง คั บ แก่ เ จ้ า หน้ า ที6 แ ละลู ก จ้ า งชาวต่ า งประเท ศ
ซึง6 ศูนย์จาํ เป็ นต้องจ้างหรือแต่งตัง% ตามข้อผูกพันหรือตามลักษณะของกิจการของศูนย์
มาตรา ๓๒ เจ้าหน้าทีแ6 ละลูกจ้างพ้นจากตําแหน่งเมื6อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะต้องห้ามอย่างหนึ6งอย่างใดตามมาตรา ๓๑
(๔) ถูก ให้ออก เพราะไม่ ผ่านการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ทีค6 ณะกรรมการกําหนดไว้ในระเบียบหรือข้อบังคับ
(๕) ถู ก ไล่ อ อกหรือ ปลดออก เพราะผิ ด วิ นั ย ตามหลัก เกณฑ์ แ ละวิธี ก าร
ทีค6 ณะกรรมการกําหนดไว้ในระเบียบหรือข้อบังคับ
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มาตรา ๓๓ เพื6อ ประโยชน์ ในการบริห ารงานของศู น ย์ รัฐ มนตรีอ าจขอให้
ข้าราชการ พนัก งานเจ้าหน้ าที6 หรือผู้ป ฏิบ ัติงานอื6นในกระทรวง ทบวง กรม องค์ก ร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ6 น รัฐ วิส าหกิ จ องค์ ก ารมหาชนอื6น หรือ หน่ ว ยงานอื6 น ของรัฐ
มาปฏิบ ัติงานเป็ นเจ้าหน้ าที6ห รือลูก จ้างของศูน ย์เป็ น การชัวคราวได้
6
ทัง% นี% เมื6อ ได้รบั
อนุมตั จิ ากผูบ้ งั คับบัญชาหรือนายจ้างของผูน้ นั % และมีขอ้ ตกลงทีท6 าํ ไว้ในการอนุมตั ิ
ในกรณีทเ6ี จ้าหน้าทีข6 องรัฐได้รบั อนุ มตั ใิ ห้มาปฏิบตั งิ านเป็ นเจ้าหน้าทีห6 รือลูกจ้าง
ของศูน ย์เป็ น การชัว6 คราวตามวรรคหนึ6 ง ให้ถือ ว่ า เป็ น การได้รบั อนุ ญ าตให้อ อกจาก
ราชการหรือออกจากงานไปปฏิบตั งิ านใด ๆ และให้นับระยะเวลาระหว่างทีม6 าปฏิบตั งิ าน
ในศูนย์สําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญหรือประโยชน์ตอบแทนอื6นทํานองเดียวกัน
เสมือนอยู่ปฏิบตั ริ าชการหรือปฏิบตั งิ านเต็มเวลาดังกล่าว แล้วแต่กรณี
เมื6อสิน% สุดระยะเวลาทีไ6 ด้รบั อนุ มตั ิให้มาปฏิบตั ิงานในศูนย์ ให้เจ้าหน้าทีข6 องรัฐ
ตามวรรคหนึ6 ง มีสิท ธิไ ด้ ร ับ การบรรจุ แ ละแต่ ง ตัง% ให้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง และรับ เงิน เดือ น
ในส่ว นราชการหรือหน่ ว ยงานเดิม ไม่ ต6ํ ากว่าตํ าแหน่ งและเงิน เดือนเดิม ตามข้อ ตกลง
ทีท6 าํ ไว้ในการอนุมตั ิ
หมวด ๕
การบัญชี การตรวจสอบ และการประเมินผลงานของศูนย์
มาตรา ๓๔ การบั ญ ชี ข องศู น ย์ ให้ จ ัด ทํ า ตามหลัก สากล ตามแบบและ
หลักเกณฑ์ทค6ี ณะกรรมการกําหนด และต้องจัดให้มกี ารตรวจสอบภายในเกีย6 วกับการเงิน
การบัญชีและการพัสดุของศูนย์ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบ
อย่างน้อยปี ละครัง%
ในการตรวจสอบภายใน ให้มีผู้ปฏิบตั ิงานของศูนย์ทําหน้ าที6เป็ นผู้ตรวจสอบ
ภายในโดยเฉพาะและให้รบั ผิดชอบขึน% ตรงต่อคณะกรรมการตามระเบียบหรือข้อบังคับ
ทีค6 ณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๓๕ ให้ศูนย์จดั ทํางบดุล งบการเงิน และบัญ ชีทําการส่งผู้สอบบัญ ชี
ภายในหนึ6งร้อยยีส6 บิ วันนับแต่วนั สิน% ปี บญ
ั ชีทุกปี
ในทุ ก รอบปี ให้สํา นั ก งานการตรวจเงิน แผ่ น ดิน หรือ บุ ค คลภายนอกตามที6
คณะกรรมการแต่ งตั ง% โดยความเห็ น ชอบของสํ านั ก งานการตรวจเงิน แผ่ น ดิ น เป็ น
ผู้สอบบัญ ชีแ ละประเมิน ผลการใช้จ่ ายเงิน และทรัพ ย์สิน ของศูน ย์ โดยให้แ สดงความ
คิด เห็ น เป็ นข้อ วิเ คราะห์ ว่ า การใช้ จ่ า ยดัง กล่ า วเป็ นไปตามวัต ถุ ป ระสงค์ ประหยัด
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และได้ ผ ลตามเป้ าหมายเพี ย งใด แล้ ว ทํ า บัน ทึก รายงานผลการสอบบัญ ชีเสนอต่ อ
คณะกรรมการ
เพื6 อ การนี% ให้ ผู้ ส อบบัญ ชีมีอํ า นาจตรวจสอบสรรพสมุ ด บัญ ชีแ ละเอกสาร
หลักฐานต่าง ๆ ของศูนย์ สอบถามผู้อํานวยการ รองผู้อํานวยการ ผู้ช่วยผู้อํานวยการ
ผูต้ รวจสอบภายใน เจ้าหน้าที6และลูกจ้าง หรือบุคคลอื6น และเรียกให้ส่งสรรพสมุดบัญชี
และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของศูนย์เป็ นการเพิม6 เติมได้ตามความจําเป็ น
มาตรา ๓๖ ให้ศูน ย์ทํารายงานประจําปี เสนอรัฐมนตรีทุ ก สิ%น ปี งบประมาณ
รายงานนี%ให้กล่าวถึงผลงานของศูนย์ในปี ทล6ี ่วงมาแล้ว บัญชีทาํ การ พร้อมทัง% รายงานของ
ผูส้ อบบัญชี รวมทัง% คําชีแ% จงเกีย6 วกับนโยบายของคณะกรรมการ โครงการ และแผนงาน
ทีจ6 ะจัดทําในภายหน้า
มาตรา ๓๗ เพื6อ ประโยชน์ ในการพัฒ นาและปรับ ปรุงระบบการปฏิบ ัติงาน
ของศู น ย์ให้มีป ระสิท ธิภ าพ เกิด ผลสัม ฤทธิ d สร้า งความรับ ผิด ชอบและความเชื6อ ถือ
แก่สาธารณชนในกิจการของศูนย์ ตลอดจนการติดตามความก้าวหน้าและการตรวจสอบ
การดําเนินงานของศูนย์ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ โครงการและแผนงานที6ได้จดั ทําไว้
ให้ศูน ย์จดั ให้มีก ารประเมิน ผลการดําเนิ น งานตามระยะเวลาที6ค ณะกรรมการกําหนด
แต่ตอ้ งไม่นานกว่าสามปี
การประเมินผลการดําเนินงานตามวรรคหนึ6ง ให้จดั ทําโดยสถาบัน หน่ วยงาน
องค์ ก ร หรือ คณะบุ ค คลที6 เ ป็ นกลางและมี ค วามเชี6ย วชาญในด้ า นการประเมิ น ผล
การดําเนินงานโดยมีการคัดเลือกหรือแต่งตัง% ตามวิธกี ารทีค6 ณะกรรมการกําหนด
การประเมินผลการดําเนินงานของศูนย์จะต้องแสดงข้อเท็จจริงให้ปรากฏในด้าน
ประสิทธิผล ในด้านประสิทธิภาพ ในด้านการพัฒนาองค์กร และในรายละเอียดอื6นตามที6
คณะกรรมการจะได้กาํ หนดเพิม6 เติมขึน%
ในกรณี ท6ี มี เ หตุ ผ ลจํ า เป็ นเป็ นการเฉพาะกาล คณะกรรมการจะจัด ให้ มี
การประเมินผลการดําเนินงานเป็ นครัง% คราวตามมาตรานี%ดว้ ยก็ได้
ให้ศูนย์รายงานผลการประเมินผลการดําเนินงานต่อรัฐมนตรีและคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการด้วย
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มาตรา ๓๘ เพื6อประเมิน ความคุ้ม ค่าในการจัด ตัง% ศูน ย์ เมื6อศูน ย์ดําเนิ นการ
ครบสามปี ให้ศูนย์และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการจัดให้มกี ารประเมิน
ความคุม้ ค่า โดยเป็ นไปตามตัวชีว% ดั และค่าเป้ าหมายทีร6 ฐั มนตรีและคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการกําหนด
การประเมินความคุม้ ค่าตามวรรคหนึ6ง ให้จดั ทําโดยสถาบัน หน่ วยงาน องค์กร
หรือ คณะบุ ค คลที6 เ ป็ นกลางและมี ค วามเชี6 ย วชาญในด้ า นการประเมิ น ผลตามที6
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกําหนด
ให้ศนู ย์รายงานผลการประเมินความคุม้ ค่าต่อรัฐมนตรีและคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ และหากคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเห็นว่าไม่คุ้มค่าในการจัดตัง%
ให้เสนอรัฐมนตรีเพื6อยุบเลิกต่อไป
หมวด ๖
การกํากับดูแล
มาตรา ๓๙ ให้รฐั มนตรีมีอํานาจหน้าที6กํากับดูแลการดําเนินกิจการของศูนย์
ให้เป็ นไปตามกฎหมายและให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดตัง% ศูนย์ นโยบายของ
รัฐบาลและมติของคณะรัฐมนตรีทเ6ี กีย6 วกับศูนย์ เพื6อการนี% ให้รฐั มนตรีมอี าํ นาจสังให้
6 ศนู ย์
ชีแ% จงแสดงความคิดเห็น ทํารายงาน หรือยับยัง% การกระทําของศูนย์ทข6ี ดั ต่อวัตถุประสงค์
ของการจัด ตัง% ศู น ย์ นโยบายของรัฐ บาล หรือ มติข องคณะรัฐ มนตรีท6ีเกี6ย วกับ ศู น ย์
ตลอดจนสังสอบสวนข้
6
อเท็จจริงเกีย6 วกับการดําเนินการของศูนย์ได้
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๔๐ เมื6อพระราชกฤษฎีกานี%ใช้บงั คับ ให้รฐั มนตรีเสนอคณะรัฐมนตรี
ดําเนินการตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัตอิ งค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื6ออนุมตั ใิ ห้
มีการโอนบรรดาอํานาจหน้าที6 กิจการ ทรัพย์สนิ สิทธิ หนี% และงบประมาณของสํานักงาน
บริหารและพัฒ นาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) เฉพาะในส่วนของศูนย์ความเป็ นเลิศ
ด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทยทีม6 อี ยู่ในวันทีพ6 ระราชกฤษฎีกานี%ใช้บงั คับ ไปเป็ นของ
ศูนย์ตามพระราชกฤษฎีกานี%
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มาตรา ๔๑ ในวาระเริ6ม แรก ให้ ค ณะอนุ กรรมการศู น ย์ ค วามเป็ นเลิ ศ
ด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย ตามคําสังคณะกรรมการบริ
6
หารสํานักงานบริหาร
และพัฒนาองค์ความรู้ ที6 ๑๖/๒๕๕๒ เรื6อง การแต่งตัง% คณะอนุ กรรมการศูนย์ความเป็ นเลิศ
ด้า นชีว วิท ยาศาสตร์ข องประเทศไทย ลงวัน ที6 ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ และคํา สัง6
คณะกรรมการบริห ารสํ า นั ก งานบริห ารและพัฒ นาองค์ ค วามรู้ ที6 ๑/๒๕๕๔ เรื6อ ง
การแต่ งตัง% คณะอนุ กรรมการศูนย์ความเป็ นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย
เพิม6 เติม ลงวันที6 ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึง6 ดํารงตําแหน่ งอยู่ในวันทีพ6 ระราชกฤษฎีกานี%
ใช้บ ังคับ ปฏิบ ัติห น้ า ที6ค ณะกรรมการตามพระราชกฤษฎี ก านี% ไปพลางก่ อ นจนกว่ า
จะมีการแต่งตัง% คณะกรรมการตามพระราชกฤษฎีกานี% ซึง6 ต้องไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วนั ที6
พระราชกฤษฎีกานี%ใช้บงั คับ
มาตรา ๔๒ ในวาระเริม6 แรก ให้ผอู้ ํานวยการศูนย์ความเป็ นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์
ของประเทศไทย สํานั กงานบริหารและพัฒ นาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ซึ6งดํ ารง
ตําแหน่ งอยู่ในวันที6พระราชกฤษฎีกานี%ใช้บงั คับ ปฏิบตั หิ น้าที6ผู้อํานวยการตามพระราช
กฤษฎีกานี%ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตัง% ผู้อํานวยการตามพระราชกฤษฎีกานี% ซึ6ง
ต้องไม่เกินหนึ6งร้อยยีส6 บิ วันนับแต่วนั ทีพ6 ระราชกฤษฎีกานี%ใช้บงั คับ
มาตรา ๔๓ เจ้าหน้าที6หรือลูกจ้างของสํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
(องค์การมหาชน) ในส่วนทีเ6 กีย6 วกับการปฏิบตั งิ านของศูนย์ความเป็ นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์
ของประเทศไทย มีสทิ ธิขอเปลีย6 นไปเป็ นเจ้าหน้าทีห6 รือลูกจ้างของศูนย์
เจ้าหน้ าที6ห รือลูกจ้างตามวรรคหนึ6งซึ6งสมัค รใจเปลี6ยนไปเป็ นเจ้าหน้ าที6ห รือ
ลูกจ้างของศูนย์ให้แจ้งความจํานงเป็ นหนังสือต่อผูบ้ งั คับบัญชาตามระเบียบทีค6 ณะกรรมการ
ตามมาตรา ๔๑ กําหนด ภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีพ6 ระราชกฤษฎีกานี%ใช้บงั คับ
การเปลี6ย นไปเป็ นเจ้า หน้ า ที6ห รือ ลู ก จ้า งของศู น ย์ ต ามพระราชกฤษฎี ก านี%
ไม่ถอื เป็ นการออกจากงานเพราะสังกัดเดิมเลิกจ้าง
การจะบรรจุและแต่งตัง% เจ้าหน้าทีห6 รือลูกจ้างตามวรรคหนึ6งให้ดํารงตําแหน่ งใด
ให้เป็ นไปตามอัตรากําลัง คุณสมบัติ และอัตราเงินเดือนหรือค่าจ้างที6คณะกรรมการตาม
มาตรา ๔๑ กําหนด ซึง6 จะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับโครงสร้างและอัตรากําลังของศูนย์
ทีจ6 ะมีขน%ึ ด้วย และจะต้องได้รบั เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนหรือสวัสดิการและประโยชน์
ตอบแทนอย่างอื6นไม่น้อยกว่าทีเ6 จ้าหน้าทีห6 รือลูกจ้างผูน้ ัน% เคยได้รบั อยู่แล้ว ทัง% นี% โดยผูน้ ัน%
ต้องผ่ านการคัด เลือกและประเมินผลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที6คณะกรรมการตาม
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มาตรา ๔๑ กําหนด ซึ6งหลักเกณฑ์และวิธกี ารดังกล่าวต้องไม่ขดั หรือแย้งกับหลักเกณฑ์
ทีค6 ณะรัฐมนตรีกาํ หนดตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัตอิ งค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒
การบรรจุและแต่ งตัง% เจ้าหน้าที6หรือลูกจ้างที6ผ่านการคัดเลือกหรือประเมินผล
เป็ นเจ้าหน้าทีห6 รือลูกจ้างของศูนย์ ให้มผี ลในวันทีค6 ณะรัฐมนตรีมมี ติอนุมตั ใิ ห้มกี ารดําเนินการ
ตามมาตรา ๔๐
มาตรา ๔๔ เพื6 อ ประโยชน์ ใ นการนั บ เวลาการทํ า งานสํ า หรับ คํ า นวณ
สิท ธิป ระโยชน์ ต ามข้อ บัง คับ ของคณะกรรมการตามพระราชกฤษฎี ก านี% เจ้า หน้ า ที6
และลูกจ้างของศูนย์ความเป็ นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย สํานักงานบริหาร
และพัฒ นาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ผู้ใดเปลี6ยนไปเป็ นเจ้าหน้ าที6หรือลูกจ้างของ
ศูนย์ตามพระราชกฤษฎีกานี% ประสงค์จะให้นับเวลาการทํางานในขณะที6เป็ นเจ้าหน้ าที6
หรือ ลู ก จ้ า งต่ อ เนื6 องกั บ เวลาการทํ า งานของเจ้ า หน้ า ที6 ห รือ ลู ก จ้ า งของศู น ย์ ต าม
พระราชกฤษฎี ก านี% ใ ห้มีสิท ธิก ระทํ า ได้ ทัง% นี% ตามหลัก เกณฑ์ วิธีก าร และเงื6อ นไข
ทีค6 ณะกรรมการตามพระราชกฤษฎีกานี%กาํ หนด
มาตรา ๔๕ ในระหว่างที6ยงั ไม่มีระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกําหนด
ของศูน ย์ต ามพระราชกฤษฎีก านี% ให้นํ า ระเบีย บ ข้อ บังคับ ประกาศ หรือข้อ กํา หนด
ของสํานักงานบริห ารและพัฒ นาองค์ค วามรู้ (องค์ก ารมหาชน) ที6ใช้บ ังคับ อยู่ในวัน ที6
พระราชกฤษฎีกานี%ใช้บงั คับ เฉพาะในส่วนทีเ6 กีย6 วกับการปฏิบตั ิงานตามขอบวัตถุประสงค์
หรืออํานาจหน้าทีท6 จ6ี ะเป็ นของศูนย์ตามพระราชกฤษฎีกานี% มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
ผูร้ บั สนองพระบรมราชโองการ
อภิสทิ ธิ d เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี

๒๔๒

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี% คือ โดยทีช6 วี วิทยาศาสตร์
มีความสําคัญและจําเป็ นแก่การแพทย์ในส่วนทีเ6 กีย6 วข้องกับสุขภาพของมนุ ษย์ เนื6องจาก
สามารถนํ า องค์ค วามรู้แ ละนวัต กรรมไปสู่ก ารผลิต ผลิต ภัณ ฑ์ ด้ า นชีว วิท ยาศาสตร์
ในเชิงธุรกิจและอุตสาหกรรม จึงควรส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
ด้านชีววิทยาศาสตร์ เพื6อให้ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางทางด้านชีววิทยาศาสตร์โดยให้มี
หน่ ว ยงานที6ทํ าหน้ าที6จ ัด ทํ า และเสนอยุ ท ธศาสตร์ก ารพัฒ นาธุ รกิจ และอุ ต สาหกรรม
ด้านชีววิทยาศาสตร์และประสานความร่วมมือด้านชีววิทยาศาสตร์ ตลอดจนให้บริการ
ทางวิ ช าการ เผยแพร่ ค วามรู้ และพั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นชี ว วิ ท ยาศาสตร์ ดั ง นั %น
เพื6อให้หน่ วยงานนี%มกี ารบริหารจัดการที6มคี วามคล่องตัว มีประสิทธิภาพ สมควรจัดตัง%
ศูน ย์ค วามเป็ น เลิศ ด้า นชีว วิท ยาศาสตร์ข%ึน เป็ น องค์ก ารมหาชน จึงจํ าเป็ น ต้ อ งตรา
พระราชกฤษฎีกานี%
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พระราชกฤษฎีกา
จัดตัง% สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
พ.ศ. ๒๕๕๕
ภูมพิ ลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที6 ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
เป็ นปี ท6ี ๖๗ ในรัชกาลปั จจุบนั
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพ ลอดุ ล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที6เป็ น การสมควรจัด ตัง% สถาบัน วัค ซีน แห่ ง ชาติข%ึน เป็ น องค์ก ารมหาชน
ตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
และมาตรา ๕ แห่ งพระราชบัญ ญัติอ งค์ก ารมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงทรงพระกรุ ณ า
โปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึน% ไว้ ดังต่อไปนี%
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี%เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาจัดตัง% สถาบันวัคซีน
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๕”
มาตรา ๒ ๙๗ พระราชกฤษฎีก านี%ให้ใช้บ ังคับ ตัง% แต่ วนั ถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชกฤษฎีกานี%
“วัค ซี น ” หมายความว่ า ผลิต ภั ณ ฑ์ ท6ี ผ ลิต จากสิ6ง มีชีวิต หรือ ที6 ไ ด้ จ ากการ
สังเคราะห์หรือกระบวนการอื6นใด ทีน6 ํามาใช้ในการกระตุ้นระบบภูมคิ ุม้ กันโรคของมนุ ษย์
เพื6อป้ องกัน รักษา หรือลดความรุนแรงของโรค
“สถาบัน” หมายความว่า สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
“ผูอ้ าํ นวยการ” หมายความว่า ผูอ้ าํ นวยการสถาบัน
“เจ้าหน้าที”6 หมายความว่า เจ้าหน้าทีส6 ถาบัน
๙๗ ราชกิจจานุ เบกษา

เล่ม ๑๒๙/ตอนที6 ๗๕ ก/หน้า ๑/๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕
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“ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างสถาบัน
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผรู้ กั ษาการตามพระราชกฤษฎีกานี%
มาตรา ๔ ให้รฐั มนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี%
หมวด ๑
การจัดตัง% วัตถุประสงค์ และอํานาจหน้าที6
มาตรา ๕ ให้ จ ัด ตัง% องค์ ก ารมหาชนขึ%น เรีย กว่ า “สถาบัน วัค ซีน แห่ ง ชาติ
(องค์การมหาชน)” เรียกโดยย่อว่า “สวช.” และให้ใช้ช6อื เป็ นภาษาอังกฤษว่า “National
Vaccine Institute (Public Organization)” เรียกโดยย่อว่า “NVI”
มาตรา ๖ ให้สถาบัน มีท6ีตัง% ของสํานัก งานแห่ งใหญ่ อ ยู่ใ นกรุงเทพมหานคร
หรือ ในจัง หวัด อื6น ตามที6รฐั มนตรีป ระกาศกํ า หนดในราชกิจ จานุ เบกษา และอาจตัง%
สํานักงานสาขาได้ตามทีค6 ณะกรรมการเห็นสมควร
มาตรา ๗ ให้สถาบันมีวตั ถุประสงค์ ดังต่อไปนี%
(๑) บริหารจัดการเพื6อการบูรณาการและขับเคลื6อนการดําเนินงานตามนโยบาย
และแผนยุทธศาสตร์วคั ซีนแห่งชาติ
(๒) ส่ง เสริม และสนั บ สนุ น การวิจ ัย พัฒ นาและการผลิต วัค ซีน ให้มีคุ ณ ภาพ
และมีปริมาณเพียงพอสําหรับทีจ6 ะใช้ทงั % ในสถานการณ์ปกติและในสถานการณ์ฉุกเฉิน
(๓) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทําร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วคั ซีนแห่งชาติ
เพื6อเสนอต่อคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ
(๔) สร้างเครือข่ายผู้เชี6ยวชาญด้านวัคซีน และประสานความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานทีเ6 กีย6 วข้องภาครัฐและภาคเอกชนทัง% ในประเทศและต่างประเทศ
(๕) เป็ น ศูน ย์พ ัฒ นาข้อ มู ล และสร้างองค์ค วามรู้ เทคโนโลยี และนวัต กรรม
ด้านการพัฒนาวัคซีน
(๖) ให้บ ริก ารทางวิชาการ และฝึ ก อบรมเพื6อ การพัฒ นาบุ คลากรด้านวัค ซีน
ของประเทศ
มาตรา ๘ เพื6อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามมาตรา ๗ ให้สถาบันมีอํานาจหน้าที6
ดังต่อไปนี%
(๑) จัด ให้ มี แ ละให้ ทุ น เพื6 อ สนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานด้ า นวัค ซี น และการ
ดําเนินงานของสถาบัน
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(๒) บริหารจัดการความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และจัดให้มฐี านข้อมูลเพื6อสนับสนุ น
การดําเนินงานด้านวัคซีนของประเทศ
(๓) ถือกรรมสิทธิ d มีสทิ ธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ
(๔) ก่ อ ตั ง% สิท ธิ หรือ ทํ า นิ ติ ก รรมทุ ก ประเภทผู ก พั น ทรัพ ย์ สิน ตลอดจน
ทํานิตกิ รรมอื6นใดเพื6อประโยชน์ในการดําเนินกิจการของสถาบัน
(๕) ทํ า ความตกลงและร่ ว มมื อ กับ องค์ ก ารหรือ หน่ ว ยงานอื6 น ทั ง% ภาครัฐ
และภาคเอกชนทัง% ในประเทศและต่ า งประเทศในกิจ การที6เกี6ย วกับ การดํ า เนิ น การ
ตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน
(๖) เข้าร่วมทุนกับนิตบิ ุคคลอื6นในกิจการทีเ6 กีย6 วกับวัตถุประสงค์ของสถาบัน
(๗) กูย้ มื เงินเพื6อประโยชน์ในการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน
(๘) เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง ค่าตอบแทน หรือค่าบริการในการดําเนิน
กิจการต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน ทัง% นี% ตามหลักเกณฑ์และอัตราทีค6 ณะกรรมการ
กําหนด
(๙) ดําเนินการอื6นใดทีจ6 าํ เป็ นหรือต่อเนื6องเพื6อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของสถาบัน
การเข้าร่วมทุนตาม (๖) และการกู้ยืมเงินตาม (๗) ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ทีค6 ณะรัฐมนตรีกาํ หนด
หมวด ๒
ทุน รายได้ และทรัพย์สนิ
มาตรา ๙ ทุนและทรัพย์สนิ ในการดําเนินกิจการของสถาบัน ประกอบด้วย
(๑) เงินและทรัพย์สนิ ทีไ6 ด้รบั โอนมาตามมาตรา ๓๙
(๒) เงินอุดหนุนทัวไปที
6 ร6 ฐั บาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสม
(๓) เงินอุดหนุ นจากภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ6น หรือองค์กรอื6น
รวมทัง% จากต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ และเงินหรือทรัพย์สนิ ทีม6 ผี อู้ ุทศิ ให้
(๔) ค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง ค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือรายได้จากการดําเนิน
กิจการต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน
(๕) ดอกผลของเงินหรือรายได้จากทรัพย์สนิ ของสถาบัน
การรับเงินหรือทรัพย์สนิ ตาม (๓) จะต้องไม่กระทําในลักษณะที6ทําให้สถาบัน
ขาดความเป็ นอิสระหรือความเป็ นกลาง
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มาตรา ๑๐ บรรดารายได้ของสถาบันไม่เป็ นรายได้ทต6ี ้องนํ าส่งคลังเป็ นรายได้
แผ่นดิน
ในกรณีทม6ี เี หตุจาํ เป็ นหรือสมควร สถาบันโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
อาจนํารายได้ของสถาบันในจํานวนทีเ6 ห็นสมควรส่งคลังเป็ นรายได้แผ่นดิน
มาตรา ๑๑ ให้อสังหาริม ทรัพ ย์ซ6ึงสถาบัน ได้ม าจากการให้ ห รือซื%อ ด้วยเงิน
รายได้ของสถาบันเป็ นกรรมสิทธิของสถาบั
น
d
ให้สถาบันมีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้ จําหน่ าย และจัดหา
ประโยชน์จากทรัพย์สนิ ของสถาบัน
มาตรา ๑๒ การใช้จ่ายเงิน ของสถาบัน ให้ใช้จ่ายไปเพื6อกิจการของสถาบัน
โดยเฉพาะ
การเก็บรักษาและเบิกจ่ายเงินของสถาบัน ให้เป็ นไปตามข้อบังคับทีค6 ณะกรรมการ
กําหนด
หมวด ๓
การบริหารและการดําเนินกิจการ
มาตรา ๑๓ ให้มีค ณะกรรมการคณะหนึ6 ง เรีย กว่ า “คณะกรรมการบริห าร
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ” ประกอบด้วย
(๑) ประธานกรรมการ ซึง6 คณะรัฐมนตรีแต่งตัง% จากผูท้ ม6ี คี วามรู้ ความเชีย6 วชาญ
และประสบการณ์สงู ทางด้านวัคซีน ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านการสาธารณสุข ด้านการบริหาร
หรือด้านอื6นทีเ6 กีย6 วข้องและเป็ นประโยชน์ต่อกิจการของสถาบัน
(๒) กรรมการโดยตําแหน่ ง จํานวนสามคน ได้แก่ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
อธิบดีกรมควบคุมโรค และผู้อํานวยการสํานักงานพัฒ นาวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ
(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนไม่เกินหกคน ซึ6งคณะรัฐมนตรีแต่งตัง% จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิท6มี ีความรู้ ความเชี6ยวชาญและประสบการณ์ เป็ นที6ประจักษ์ในด้านวัคซีน
เทคโนโลยีชวี ภาพ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื6นที6เกี6ยวข้องและเป็ นประโยชน์ต่อกิจการ
ของสถาบัน โดยในจํานวนนี% ต้องเป็ นผู้ท รงคุ ณ วุฒิซ6ึงมิใช่ข้าราชการหรือผู้ป ฏิบตั ิงาน
ในหน่วยงานของรัฐทีม6 ตี ําแหน่งหรือเงินเดือนประจําร่วมอยู่ดว้ ย
ให้ผูอ้ ํานวยการเป็ นกรรมการและเลขานุ การโดยตําแหน่ ง และให้ผู้อํานวยการ
แต่งตัง% เจ้าหน้าทีเ6 ป็ นผูช้ ่วยเลขานุการได้ตามความจําเป็ น
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หลักเกณฑ์และวิธกี ารสรรหาบุคคลเพื6อเสนอคณะรัฐมนตรีแต่งตัง% เป็ นประธาน
กรรมการและกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ รวมทัง% การสรรหาประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิเพื6อ ดํ า รงตํ า แหน่ ง แทนผู้ท6ีพ้ น จากตํ า แหน่ ง ก่ อ นวาระตามมาตรา ๑๗
ให้เป็ นไปตามระเบียบทีร6 ฐั มนตรีกาํ หนดโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการ
มาตรา ๑๔ ประธานกรรมการและกรรมการผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิต้อ งมีคุ ณ สมบัติ
และไม่มลี กั ษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี%
(๑) มีสญ
ั ชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต6ํากว่าสามสิบห้าปี บริบรู ณ์ และไม่เกินเจ็ดสิบปี บริบรู ณ์
(๓) ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๔) ไม่เคยได้รบั โทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที6สุดให้จําคุก เว้นแต่ เป็ นโทษ
สําหรับความผิดทีไ6 ด้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) ไม่ เป็ น ผู้ดํ ารงตํ าแหน่ งทางการเมือ ง สมาชิก สภาท้อ งถิ6น หรือ ผู้บ ริห าร
ท้องถิน6 กรรมการ หรือผูด้ ํารงตําแหน่ งซึง6 รับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ทีป6 รึกษา
พรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าทีพ6 รรคการเมือง
(๖) ไม่เป็ นเจ้าหน้าที6หรือลูกจ้าง หรือทีป6 รึกษาหรือผู้เชี6ยวชาญซึง6 มีสญ
ั ญาจ้าง
กับสถาบัน
(๗) ไม่เป็ นผูม้ สี ว่ นได้เสียในกิจการทีก6 ระทํากับสถาบัน หรือในกิจการทีเ6 ป็ นการ
แข่งขันกับ กิจ การของสถาบัน หรือขัด หรือแย้งกับ วัต ถุ ป ระสงค์ของสถาบัน ไม่ว่าโดย
ทางตรง หรือทางอ้อม เว้นแต่เป็ นผูซ้ ง6ึ คณะกรรมการมอบหมายให้เป็ นประธานกรรมการ
กรรมการ หรือผูแ้ ทนของสถาบันในการเข้าร่วมทุนกับนิตบิ ุคคลอื6นตามมาตรา ๘ (๖)
ความใน (๑) มิให้ใช้บงั คับแก่กรรมการชาวต่างประเทศซึ6งสถาบันจําเป็ นต้อง
แต่งตัง% ตามข้อผูกพันหรือตามลักษณะของกิจการของสถาบัน
มาตรา ๑๕ ประธานกรรมการและกรรมการผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิมีว าระการดํ ารง
ตําแหน่งคราวละสีป6 ี
เมื6อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ6ง หากยังมิได้มกี ารแต่งตัง% ประธานกรรมการ
หรือ กรรมการผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิข%ึน ใหม่ ให้ป ระธานกรรมการหรือ กรรมการผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ซึง6 พ้นจากตําแหน่ งตามวาระนัน% อยู่ในตําแหน่งเพื6อดําเนินงานต่อไปจนกว่าประธานกรรมการ
หรือกรรมการผูท้ รงคุณวุฒซิ ง6ึ ได้รบั แต่งตัง% ใหม่เข้ารับหน้าที6
ประธานกรรมการหรือ กรรมการผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิซ6ึง พ้น จากตํ า แหน่ งตามวาระ
อาจได้รบั แต่งตัง% อีกได้ แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
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มาตรา ๑๖ นอกจากการพ้ น จากตํ า แหน่ ง ตามวาระ ประธานกรรมการ
และกรรมการผูท้ รงคุณวุฒพิ น้ จากตําแหน่งเมื6อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที6 มีความประพฤติเสื6อมเสีย
หรือหย่อนความสามารถ
(๔) ขาดคุณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะต้องห้ามอย่างหนึ6งอย่างใดตามมาตรา ๑๔
มาตรา ๑๗ ในกรณี ท6ีป ระธานกรรมการหรือกรรมการผู้ท รงคุณ วุฒิพ้นจาก
ตําแหน่ งก่อนวาระ หรือ ในกรณี ท6ีคณะรัฐมนตรีแต่ งตัง% กรรมการผู้ทรงคุณ วุฒิเพิ6มขึ%น
ในระหว่างที6กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ6งึ แต่งตัง% ไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตําแหน่ ง ให้ผู้ได้รบั
แต่งตัง% แทนตําแหน่ งทีว6 ่าง หรือเป็ นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒเิ พิม6 ขึน% อยู่ในตําแหน่ งเท่ากับ
วาระที6เหลืออยู่ของประธานกรรมการ หรือกรรมการผู้ทรงคุ ณ วุฒิซ6ึงได้แต่งตัง% ไว้แล้ว
เว้น แต่ วาระที6เหลือ อยู่ ไม่ ถึง เก้าสิบ วัน จะไม่ แ ต่ งตัง% ประธานกรรมการหรือ กรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒแิ ทนก็ได้
ในกรณี ท6ี ป ระธานกรรมการหรือ กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ พ้ น จากตํ า แหน่ ง
ก่อ นวาระให้ค ณะกรรมการประกอบด้ว ยกรรมการทัง% หมดเท่ าที6มีอ ยู่จ นกว่าจะมีก าร
แต่ ง ตัง% ประธานกรรมการ หรือ กรรมการผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิ ต ามวรรคหนึ6 ง และในกรณี ท6ี
ประธานกรรมการพ้นจากตําแหน่ งก่อนวาระ ให้กรรมการทีเ6 หลือเลือกกรรมการคนหนึ6ง
ทําหน้าทีป6 ระธานกรรมการเป็ นการชัวคราว
6
มาตรา ๑๘ คณะกรรมการมีอํานาจหน้าทีค6 วบคุมดูแลสถาบันให้ดําเนินกิจการ
ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ทก6ี าํ หนดไว้ อํานาจหน้าทีเ6 ช่นว่านี%ให้รวมถึง
(๑) กําหนดทิศทาง เป้ าหมาย และนโยบายการบริหารงาน และให้ความเห็นชอบ
แผนการดําเนินงานของสถาบัน
(๒) อนุมตั แิ ผนการลงทุน แผนการเงิน และงบประมาณประจําปี ของสถาบัน
(๓) ให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์การจัดเก็บและอัตราค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง
ค่าตอบแทน หรือค่าบริการในการดําเนินกิจการของสถาบัน
(๔) ดูแลฐานะและความมันคงทางการเงิ
6
น ให้ความเห็นชอบรายงานการเงิน
พิจ ารณารายงานของผู้ต รวจสอบการเงิน และวางระเบีย บ กฎเกณฑ์ หรือ ข้อ ห้ า ม
ทางการเงิน
(๕) กํ า หนดหลัก เกณฑ์ แ ละวิธีก ารในการให้ ทุ น เพื6 อ สนั บ สนุ น การศึ ก ษา
ด้านวัคซีนและการดําเนินงานของสถาบัน
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(๖) จัด ตัง% และยุ บ เลิก สํา นั ก งานสาขาของสถาบัน ในกรณี ท6ี มีค วามจํ า เป็ น
และเห็น สมควรเพื6อ ให้บ รรลุวตั ถุ ป ระสงค์ของสถาบัน และกํ าหนดวิธีการบริห ารงาน
ของสํานักงานสาขาของสถาบันดังกล่าว
(๗) ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผู้อํานวยการและผู้ปฏิบตั ิงานของสถาบัน
ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีค6 ณะกรรมการกําหนด
(๘) ควบคุมดูแลการดําเนินงานและการบริหารงานทัวไป
6 ตลอดจนออกระเบียบ
ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกําหนดเกีย6 วกับสถาบันในเรื6องดังต่อไปนี%
(ก) การบริห ารงานทัว6 ไปของสถาบัน การจัด แบ่ งส่ว นงานของสถาบัน
และขอบเขตอํานาจหน้าทีข6 องส่วนงานดังกล่าว
(ข) การกําหนดตําแหน่ ง คุณสมบัตเิ ฉพาะตําแหน่ ง อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง
และเงินอื6นของเจ้าหน้าทีแ6 ละลูกจ้าง
(ค) การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตัง% การประเมินผลงาน การถอดถอน
วินัยและการลงโทษทางวินัย การออกจากตําแหน่ ง การร้องทุกข์และการอุทธรณ์ การ
ลงโทษของเจ้าหน้าทีแ6 ละลูกจ้าง รวมทัง% วิธกี ารและเงื6อนไขในการจ้างลูกจ้าง
(ง) การบริหารและการจัดการการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สนิ ของสถาบัน
รวมทัง% การบัญชี และการจําหน่ายทรัพย์สนิ จากบัญชีเป็ นสูญ
(จ) การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อ6นื แก่เจ้าหน้าทีแ6 ละลูกจ้าง
(ฉ) ขอบเขตอํ า นาจหน้ า ที6 แ ละระเบี ย บเกี6 ย วกั บ การปฏิ บ ั ติ ห น้ า ที6
ของผูต้ รวจสอบภายใน
(ช) การสรรหา การแต่งตัง% และการถอดถอนผูอ้ ํานวยการ การปฏิบตั งิ าน
ของผูอ้ าํ นวยการ และการมอบหมายให้ผอู้ 6นื ปฏิบตั งิ านแทน
(๙) ให้ค วามเห็น ชอบรายงานประจําปี และเสนอต่ อรัฐ มนตรีเพื6อ ปฏิบ ัติก าร
ให้เป็ นไปตามพระราชกฤษฎีกานี%
(๑๐) กระทํ า การอื6 น ใดที6 จํ า เป็ นหรือ ต่ อ เนื6 องเพื6 อ ให้ บ รรลุ ว ัต ถุ ป ระสงค์
ของสถาบัน
ระเบี ย บเกี6 ย วกั บ การจํ า หน่ า ยทรัพ ย์ สิ น จากบั ญ ชี เ ป็ นสู ญ ตาม (๘) (ง)
ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทค6ี ณะรัฐมนตรีกาํ หนด
มาตรา ๑๙ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึง6 หนึ6งของจํานวนกรรมการทัง% หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในการประชุม คณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่ มาประชุ มหรือ ไม่ อ าจ
ปฏิบตั หิ น้าทีไ6 ด้ ให้ทป6ี ระชุมเลือกกรรมการคนหนึ6งเป็ นประธานในทีป6 ระชุม
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ในการปฏิบตั ิหน้าที6 ประธานกรรมการหรือกรรมการผูใ้ ดมีส่วนได้เสียโดยตรง
หรือโดยอ้อมในเรื6องที6คณะกรรมการพิจารณา ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้นัน%
แจ้งให้ทป6ี ระชุมทราบ และให้ทป6ี ระชุมพิจารณาว่าประธานกรรมการหรือกรรมการผูน้ ัน%
สมควรจะอยู่ในทีป6 ระชุมหรือจะมีมติในการประชุมเรื6องนัน% ได้หรือไม่ ทัง% นี% ตามระเบียบ
ทีค6 ณะกรรมการกําหนด
การวินิ จ ฉั ย ชี%ข าดของที6ป ระชุ ม ให้ ถือ เสีย งข้า งมาก กรรมการคนหนึ6 ง ให้ มี
หนึ6งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในทีป6 ระชุมออกเสียงเพิม6 ขึน%
อีกเสียงหนึ6งเป็ นเสียงชีข% าด
มาตรา ๒๐ คณะกรรมการมีอํานาจแต่ งตัง% ผู้ทรงคุณวุฒิซ6งึ มีความเชี6ยวชาญ
ในด้ า นที6เป็ นประโยชน์ ต่ อ การดํ า เนิ น งานของสถาบัน เป็ นที6ป รึก ษาคณะกรรมการ
และมีอํา นาจแต่ ง ตัง% คณะอนุ ก รรมการและคณะทํ างานเพื6อ พิ จ ารณาหรือ ปฏิบ ัติก าร
อย่างหนึ6งอย่างใดตามทีค6 ณะกรรมการมอบหมายได้
ที6ป รึก ษาคณะกรรมการ คณะอนุ ก รรมการ และคณะทํ างานจะต้ อ งไม่ เป็ น
ผู้มสี ่วนได้เสียในกิจการที6กระทํากับสถาบัน หรือในกิจการที6เป็ นการแข่งขันกับกิจการ
ของสถาบัน หรือ ขัด หรือ แย้ ง กับ วัต ถุ ป ระสงค์ข องสถาบัน ทัง% นี% ไม่ ว่ า โดยทางตรง
หรือ ทางอ้ อ ม เว้น แต่ เป็ นผู้ ซ6ึง คณะกรรมการมอบหมายให้ เ ป็ นประธานกรรมการ
กรรมการ หรือผูแ้ ทนของสถาบันในการเข้าร่วมทุนกับนิตบิ ุคคลอื6นตามมาตรา ๘ (๖)
การประชุม คณะอนุ ก รรมการและคณะทํางานให้นํ ามาตรา ๑๙ มาใช้บ ังคับ
โดยอนุโลม
มาตรา ๒๑ ให้ ป ระธานกรรมการ กรรมการ ที6 ป รึก ษาคณะกรรมการ
ประธานอนุ กรรมการ และอนุ ก รรมการ ได้รบั เบี%ยประชุ ม และประโยชน์ ตอบแทนอื6น
ตามหลักเกณฑ์ทค6ี ณะรัฐมนตรีกาํ หนด
มาตรา ๒๒ ให้สถาบันมีผอู้ าํ นวยการคนหนึ6ง
คณะกรรมการเป็ นผูม้ อี าํ นาจสรรหา แต่งตัง% และถอดถอนผูอ้ าํ นวยการ
ในกรณี ที6 ไ ม่ มี ผู้ อํ า นวยการห รื อ ผู้ อํ า นวยการไม่ อ าจปฏิ บ ั ติ ห น้ าที6 ไ ด้
ให้รองผู้อํานวยการที6มีอ าวุโสตามลําดับ ปฏิบ ัติห น้ า ที6แ ทน ถ้าไม่ มีร องผู้อํา นวยการ
ให้คณะกรรมการแต่งตัง% กรรมการคนหนึ6งเป็ นผูป้ ฏิบตั หิ น้าทีแ6 ทน
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มาตรา ๒๓ ผู้อํานวยการต้องเป็ นผู้สามารถทํางานให้แก่สถาบันได้เต็มเวลา
และต้องเป็ นผูท้ ม6ี คี ุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี%
(๑) มีสญ
ั ชาติไทย
(๒) มีอายุไม่เกินหกสิบห้าปี บริบรู ณ์
(๓) เป็ นผูท้ รงคุณวุฒซิ ง6ึ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสมกับ
กิจ การของสถาบัน ตามที6กํา หนดไว้ในวัต ถุ ป ระสงค์แ ละอํานาจหน้ าที6ต ามมาตรา ๗
และมาตรา ๘
(๔) ไม่มลี กั ษณะต้องห้ามอย่างหนึ6งอย่างใดตามมาตรา ๑๔ (๓) (๔) (๕) (๖)
หรือ (๗)
มาตรา ๒๔ ผูอ้ าํ นวยการมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสีป6 ี และอาจได้รบั แต่งตัง%
อีกได้ แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
มาตรา ๒๕ นอกจากการพ้น จากตํ า แหน่ ง ตามวาระ ผู้อํา นวยการพ้น จาก
ตําแหน่งเมื6อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ออกตามกรณีทก6ี าํ หนดไว้ในข้อตกลงระหว่างคณะกรรมการกับผูอ้ าํ นวยการ
(๔) คณะกรรมการให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที6 มีความประพฤติเสื6อมเสีย
หรือหย่อนความสามารถ
(๕) ขาดคุณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะต้องห้ามอย่างหนึ6งอย่างใดตามมาตรา ๒๓
มติของคณะกรรมการให้ผู้อํานวยการออกจากตําแหน่ งตาม (๔) ต้องประกอบด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนกรรมการที6มอี ยู่โดยไม่นับรวมตําแหน่ ง
ผูอ้ าํ นวยการ
มาตรา ๒๖ ผูอ้ าํ นวยการมีหน้าทีบ6 ริหารกิจการของสถาบันให้เป็ นไปตามกฎหมาย
วัต ถุ ป ระสงค์ข องสถาบัน ระเบีย บ ข้อ บัง คับ ข้อ กําหนด นโยบาย มติ และประกาศ
ของคณะกรรมการ และเป็ น ผู้บ ังคับ บัญ ชาเจ้าหน้ าที6และลูก จ้างทุ ก ตํ าแหน่ ง เว้น แต่
ผูด้ าํ รงตําแหน่งผูต้ รวจสอบภายในตามมาตรา ๓๔ วรรคสอง รวมทัง% ให้มหี น้าที6 ดังต่อไปนี%
(๑) เสนอเป้ าหมาย แผนงาน และโครงการต่อคณะกรรมการ เพื6อให้การดําเนินงาน
ของสถาบันบรรลุวตั ถุประสงค์
(๒) เสนอรายงานประจําปี เกี6ยวกับผลการดําเนินงานด้านต่ าง ๆ ของสถาบัน
รวมทัง% รายงานการเงินและบัญชี ตลอดจนเสนอแผนการเงินและงบประมาณของปี ต่อไป
ต่อคณะกรรมการเพื6อพิจารณา
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(๓) เสนอความเห็นเกีย6 วกับการปรับปรุงกิจการและการดําเนินงานของสถาบัน
ให้มปี ระสิทธิภาพและเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของสถาบันต่อคณะกรรมการ
ผูอ้ าํ นวยการต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในการบริหารกิจการของสถาบัน
มาตรา ๒๗ ผูอ้ าํ นวยการมีอาํ นาจ
(๑) แต่ งตัง% รองผู้อํานวยการหรือ ผู้ช่ว ยผู้อํานวยการโดยความเห็น ชอบของ
คณะกรรมการ เพื6อเป็ นผูช้ ่วยปฏิบตั งิ านของผูอ้ าํ นวยการตามทีผ6 อู้ าํ นวยการมอบหมาย
(๒) บรรจุ แต่งตัง% เลื6อน ลด ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยเจ้าหน้าที6
และลูก จ้าง ตลอดจนให้เจ้าหน้ า ที6แ ละลู ก จ้า งออกจากตํ า แหน่ ง ทัง% นี% ตามระเบีย บ
หรือข้อบังคับทีค6 ณะกรรมการกําหนด
(๓) วางระเบีย บเกี6ย วกับ การดําเนิ น งานของสถาบัน โดยไม่ ข ดั หรือ แย้งกับ
กฎหมาย มติ ข องคณะรัฐ มนตรี และระเบี ย บ ข้อ บัง คับ ข้อ กํ า หนด นโยบาย มติ
หรือประกาศทีค6 ณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๒๘ ในกิจการที6เกี6ยวกับบุ คคลภายนอก ให้ผู้อํานวยการเป็ นผู้แทน
ของสถาบัน เพื6อการนี% ผู้อํานวยการจะมอบอํานาจให้บุคคลใดปฏิบตั ิงานเฉพาะอย่าง
แทนก็ได้แต่ตอ้ งเป็ นไปตามระเบียบหรือข้อบังคับทีค6 ณะกรรมการกําหนด
นิติกรรมใดที6ผู้อํานวยการหรือผู้รบั มอบอํานาจจากผู้อํานวยการกระทําโดย
ฝ่ าฝื น ระเบีย บหรือ ข้อ บัง คับ ที6ค ณะกรรมการกํ า หนดย่ อ มไม่ ผู ก พัน สถาบัน เว้น แต่
คณะกรรมการจะให้สตั ยาบัน
มาตรา ๒๙ ให้ ค ณะกรรมการเป็ น ผู้กํ า หนดอัต ราเงิน เดือ นและประโยชน์
ตอบแทนอื6นของผูอ้ าํ นวยการตามหลักเกณฑ์ทค6ี ณะรัฐมนตรีกาํ หนด
หมวด ๔
ผูป้ ฏิบตั งิ านของสถาบัน
มาตรา ๓๐ ผูป้ ฏิบตั งิ านของสถาบันมีสามประเภท คือ
(๑) เจ้าหน้าที6หรือลูกจ้าง ได้แก่ ผู้ซง6ึ ปฏิบตั งิ านโดยได้รบั เงินเดือนหรือค่าจ้าง
จากงบประมาณของสถาบัน
(๒) ที6ป รึก ษาหรือ ผู้เชี6ย วชาญ ได้แ ก่ ผู้ซ6ึง สถาบัน จ้า งให้ป ฏิบ ัติห น้ า ที6เป็ น
ทีป6 รึกษาหรือผูเ้ ชีย6 วชาญโดยมีสญ
ั ญาจ้าง
(๓) เจ้าหน้าทีข6 องรัฐซึง6 มาปฏิบตั งิ านของสถาบันเป็ นการชัวคราวตามมาตรา
6
๓๓
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มาตรา ๓๑ เจ้าหน้ าที6และลูกจ้างต้องมีคุ ณ สมบัติและไม่ มีลกั ษณะต้องห้าม
ดังต่อไปนี%
(๑) มีสญ
ั ชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต6ํากว่าสิบแปดปี บริบรู ณ์ และไม่เกินหกสิบปี บริบรู ณ์
(๓) สามารถทํางานให้แก่สถาบันได้เต็มเวลา
(๔) มีคุ ณ วุฒิห รือ ประสบการณ์ เหมาะสมกับ วัต ถุ ป ระสงค์แ ละอํานาจหน้ า ที6
ของสถาบัน
(๕) ไม่ เ ป็ นข้า ราชการ พนั ก งาน หรือ ลู ก จ้ า งของส่ ว นราชการ พนั ก งาน
หรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื6นของรัฐ หรือข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน6
(๖) ไม่เป็ นทีป6 รึกษาหรือผูเ้ ชีย6 วชาญซึง6 มีสญ
ั ญาจ้างกับสถาบัน
(๗) ไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๔ (๓) (๔) (๕) หรือ (๗)
ความใน (๑) มิให้ใช้บงั คับแก่เจ้าหน้าที6และลูกจ้างชาวต่างประเทศซึ6งสถาบัน
จําเป็ นต้องจ้างหรือแต่งตัง% ตามข้อผูกพันหรือตามลักษณะของกิจการของสถาบัน
มาตรา ๓๒ เจ้าหน้าทีแ6 ละลูกจ้างพ้นจากตําแหน่งเมื6อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะต้องห้ามอย่างหนึ6งอย่างใดตามมาตรา ๓๑
(๔) ถูก ให้ออก เพราะไม่ ผ่านการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ทีค6 ณะกรรมการกําหนดไว้ในระเบียบหรือข้อบังคับ
(๕) ถู ก ไล่ อ อกหรือ ปลดออก เพราะผิ ด วิ นั ย ตามหลัก เกณฑ์ แ ละวิธี ก าร
ทีค6 ณะกรรมการกําหนดไว้ในระเบียบหรือข้อบังคับ
มาตรา ๓๓ เพื6อประโยชน์ ในการบริหารงานของสถาบัน รัฐมนตรีอาจขอให้
ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้ าที6 หรือผู้ปฏิบตั ิงานอื6นในกระทรวง ทบวง กรม องค์ก ร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ6 น รัฐ วิส าหกิ จ องค์ ก ารมหาชนอื6น หรือ หน่ ว ยงานอื6 น ของรัฐ
มาปฏิบตั ิงานเป็ นเจ้าหน้าทีห6 รือลูกจ้างของสถาบันเป็ นการชัวคราวได้
6
ทัง% นี% เมื6อได้รบั
อนุมตั จิ ากผูบ้ งั คับบัญชาหรือนายจ้างของผูน้ นั % และมีขอ้ ตกลงทีท6 าํ ไว้ในการอนุมตั ิ
ในกรณีทเ6ี จ้าหน้าทีข6 องรัฐได้รบั อนุ มตั ใิ ห้มาปฏิบตั งิ านเป็ นเจ้าหน้าทีห6 รือลูกจ้าง
ของสถาบันเป็ นการชัวคราวตามวรรคหนึ
6
6 ง ให้ถือว่าเป็ นการได้รบั อนุ ญาตให้ออกจาก
ราชการหรือออกจากงานไปปฏิบตั งิ านใด ๆ และให้นับระยะเวลาระหว่างทีม6 าปฏิบตั งิ าน
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ในสถาบัน สํา หรับ การคํ า นวณบํ า เหน็ จ บํ า นาญหรือ ประโยชน์ ต อบแทนอื6น ทํ า นอง
เดียวกันเสมือนอยู่ปฏิบตั ริ าชการหรือปฏิบตั งิ านเต็มเวลาดังกล่าว แล้วแต่กรณี
เมื6อ สิ%น สุด ระยะเวลาที6ได้รบั อนุ ม ัติให้ม าปฏิบ ัติงานในสถาบัน ให้เจ้าหน้ า ที6
ของรัฐตามวรรคหนึ6งมีสทิ ธิได้รบั การบรรจุและแต่งตัง% ให้ดํารงตําแหน่ งและรับเงินเดือน
ในส่ว นราชการหรือหน่ ว ยงานเดิม ไม่ ต6ํ ากว่าตํ าแหน่ งและเงิน เดือนเดิม ตามข้อ ตกลง
ทีท6 าํ ไว้ในการอนุมตั ิ
หมวด ๕
การบัญชี การตรวจสอบ และการประเมินผลงานของสถาบัน
มาตรา ๓๔ การบัญ ชีข องสถาบัน ให้จ ัด ทํ าตามหลัก สากล ตามแบบและ
หลักเกณฑ์ทค6ี ณะกรรมการกําหนด และต้องจัดให้มกี ารตรวจสอบภายในเกีย6 วกับการเงิน
การบัญชี และการพัสดุของสถาบัน ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการ
ทราบอย่างน้อยปี ละครัง%
ในการตรวจสอบภายใน ให้มผี ูป้ ฏิบตั งิ านของสถาบันทําหน้าทีเ6 ป็ นผูต้ รวจสอบ
ภายในโดยเฉพาะ และให้รบั ผิดชอบขึน% ตรงต่อคณะกรรมการตามระเบียบหรือข้อบังคับ
ทีค6 ณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๓๕ ให้สถาบันจัดทํางบดุล งบการเงิน และบัญชีทําการส่งผูส้ อบบัญชี
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วนั สิน% ปี บญ
ั ชีทุกปี
ในทุ ก รอบปี ให้สํา นั ก งานการตรวจเงิน แผ่ น ดิน หรือ บุ ค คลภายนอกตามที6
คณะกรรมการแต่งตัง% โดยความเห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็ นผู้สอบ
บัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สนิ ของสถาบัน โดยให้แสดงความคิดเห็น
เป็ น ข้อ วิเคราะห์ว่ าการใช้จ่ายดังกล่ าวเป็ น ไปตามวัต ถุ ป ระสงค์ ประหยัด และได้ผ ล
ตามเป้ าหมายเพียงใด แล้วทําบันทึกรายงานผลการสอบบัญชีเสนอต่อคณะกรรมการ
เพื6 อ การนี% ให้ ผู้ ส อบบัญ ชีมีอํ า นาจตรวจสอบสรรพสมุ ด บัญ ชีแ ละเอกสาร
หลักฐานต่าง ๆ ของสถาบัน สอบถามผูอ้ ํานวยการ รองผูอ้ าํ นวยการ ผูช้ ่วยผูอ้ ํานวยการ
ผู้ตรวจสอบภายในเจ้าหน้ าที6และลูกจ้างหรือบุคคลอื6น และเรียกให้ส่งสรรพสมุดบัญ ชี
และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของสถาบันเป็ นการเพิม6 เติมได้ตามความจําเป็ น
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มาตรา ๓๖ ให้สถาบันทํารายงานประจําปี เสนอรัฐมนตรีทุกสิน% ปี งบประมาณ
รายงานนี%ให้กล่าวถึงผลงานของสถาบันในปี ทล6ี ่วงมาแล้ว บัญชีทําการ พร้อมทัง% รายงาน
ของผู้ ส อบบั ญ ชี รวมทั ง% คํ า ชี% แ จงเกี6 ย วกั บ นโยบายของคณะกรรมการ โครงการ
และแผนงานทีจ6 ะจัดทําในภายหน้า
มาตรา ๓๗ เพื6อ ประโยชน์ ในการพัฒ นาและปรับ ปรุงระบบการปฏิบ ัติงาน
ของสถาบันให้มีประสิทธิภ าพ เกิดผลสัมฤทธิ d สร้างความรับผิดชอบและความเชื6อถือ
แก่สาธารณชนในกิจการของสถาบัน ตลอดจนการติดตามความก้าวหน้าและการตรวจสอบ
การดําเนินงานของสถาบันให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ โครงการ และแผนงานที6ได้จดั ทําไว้
ให้สถาบันจัดให้มกี ารประเมินผลการดําเนินงานตามระยะเวลาที6คณะกรรมการกําหนด
แต่ตอ้ งไม่นานกว่าสามปี
การประเมินผลการดําเนินงานตามวรรคหนึ6ง ให้จดั ทําโดยสถาบัน หน่ วยงาน
องค์ก ร หรือคณะบุ ค คลที6เป็ น กลางและมีค วามเชี6ย วชาญในด้านการประเมิน ผลการ
ดําเนินงาน โดยมีการคัดเลือกหรือแต่งตัง% ตามวิธกี ารทีค6 ณะกรรมการกําหนด
การประเมินผลการดําเนินงานของสถาบันจะต้องแสดงข้อเท็จจริงให้ปรากฏ
ในด้านประสิทธิผล ในด้านประสิทธิภาพ ในด้านการพัฒนาองค์กร และในรายละเอียดอื6น
ตามทีค6 ณะกรรมการจะได้กาํ หนดเพิม6 เติมขึน%
ในกรณี ท6ี มี เ หตุ ผ ลจํ า เป็ นเป็ นการเฉพาะกาล คณะกรรมการจะจัด ให้ มี
การประเมินผลการดําเนินงานเป็ นครัง% คราวตามมาตรานี%ดว้ ยก็ได้
ให้ ส ถาบั น รายงานผลการประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานต่ อ รัฐ มนตรี แ ละ
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการด้วย
หมวด ๖
การกํากับดูแล
มาตรา ๓๘ ให้รฐั มนตรีมอี าํ นาจหน้าทีก6 าํ กับดูแลการดําเนินกิจการของสถาบัน
ให้เป็ นไปตามกฎหมาย และให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดตัง% สถาบัน นโยบาย
ของรัฐบาลและมติของคณะรัฐมนตรีทเ6ี กีย6 วกับสถาบัน เพื6อการนี% ให้รฐั มนตรีมอี าํ นาจสัง6
ให้สถาบันชีแ% จงแสดงความคิดเห็น ทํารายงาน หรือยับยัง% การกระทําของสถาบันทีข6 ดั ต่อ
วัต ถุ ป ระสงค์ข องการจัด ตัง% สถาบัน นโยบายของรัฐ บาล หรือ มติข องคณะรัฐ มนตรี
ทีเ6 กีย6 วกับสถาบัน ตลอดจนสังสอบสวนข้
6
อเท็จจริงเกีย6 วกับการดําเนินการของสถาบันได้
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มาตรา ๓๙ เมื6อพระราชกฤษฎีกานี%ใช้บงั คับ ให้รฐั มนตรีเสนอคณะรัฐมนตรี
ดําเนินการตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื6ออนุ มตั ิ
ให้ มี ก ารโอนบรรดาอํ า นาจหน้ า ที6 กิ จ การ ทรัพ ย์ สิน สิท ธิ หนี% และงบประมาณ
ของหน่วยงานภายในของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขเฉพาะในส่วนทีท6 าํ หน้าที6
สํานักงานเลขานุ การของคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการขับเคลื6อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วคั ซีนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ ที6มอี ยู่
ในวันทีพ6 ระราชกฤษฎีกานี%ใช้บงั คับ ไปเป็ นของสถาบันตามพระราชกฤษฎีกานี%
มาตรา ๔๐ ในวาระเริม6 แรก ให้คณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็ นประธานกรรมการ อธิบดีกรมควบคุมโรค
ผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒ นาระบบ
ราชการ ผู้แทนสํานักงบประมาณ และผู้ทรงคุณ วุฒิซ6ึงรัฐมนตรีแต่ งตัง% จํานวนสามคน
เป็ นกรรมการ และให้ ผู้ ป ฏิ บ ัติ ห น้ า ที6 ผู้ อํ า นวยการตามมาตรา ๔๑ เป็ นกรรมการ
และเลขานุการ ปฏิบตั หิ น้าทีค6 ณะกรรมการตามพระราชกฤษฎีกานี%ไปพลางก่อน จนกว่า
จะมีการแต่งตัง% คณะกรรมการตามพระราชกฤษฎีกานี% ซึง6 ต้องไม่เกินหนึ6งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วนั ทีพ6 ระราชกฤษฎีกานี%ใช้บงั คับ
มาตรา ๔ ๑ ในวาระเริ6 ม แรก ในระหว่ า งที6 ย ั ง ไม่ มี ผู้ อํ า นวยการตาม
พระราชกฤษฎีกานี% ให้ผอู้ าํ นวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติทอ6ี ธิบดีกรมควบคุมโรคแต่งตัง%
ปฏิ บ ั ติ ห น้ า ที6 ผู้ อํ า นวยการเป็ นการชัว6 คราวไปพลางก่ อ นจนกว่ า จะมี ก ารแต่ ง ตั ง%
ผู้อํานวยการตามพระราชกฤษฎีก านี% ซึ6งต้อ งไม่ เกิน หนึ6 งร้อ ยแปดสิบ วัน นับ แต่ ว ัน ที6
พระราชกฤษฎีกานี%ใช้บงั คับ
มาตรา ๔๒ ข้าราชการ พนัก งานราชการ หรือลูก จ้างของกรมควบคุ ม โรค
ทีป6 ฏิบตั งิ านในสถาบันวัคซีนแห่งชาติซง6ึ จัดตัง% ขึน% ตามคําสังกรมควบคุ
6
มโรค ที6 ๒๖๖/๒๕๕๐
เรื6อง ตัง% สํานักงานคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติเป็ นการภายใน สังกัดกรมควบคุมโรค
ลงวัน ที6 ๒๑ มีน าคม ๒๕๕๐ ประกอบกับ คํ า สัง6 กรมควบคุ ม โรค ที6 ๑๒๔๓/๒๕๕๓
เรื6อ ง จัด ตัง% สถาบัน วัค ซีน แห่ ง ชาติ เป็ นการภายใน สัง กัด กรมควบคุ ม โรค ลงวัน ที6
๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขับเคลื6อนนโยบาย
๒๕๗

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

และแผนยุท ธศาสตร์วคั ซีน แห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ มีสทิ ธิขอเปลี6ยนไปเป็ น เจ้าหน้ าที6
หรือลูกจ้างของสถาบัน
ข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างตามวรรคหนึ6งซึ6งสมัครใจเปลี6ยนไป
เป็ นเจ้าหน้ าที6หรือลูกจ้างของสถาบัน ให้แจ้งความจํานงเป็ นหนังสือต่ อผู้บงั คับบัญชา
ตามระเบีย บที6ค ณะกรรมการตามมาตรา ๔๐ กําหนด ภายในสามสิบ วัน นับ แต่ วนั ที6
พระราชกฤษฎีกานี%ใช้บงั คับ
การเปลี6ย นไปเป็ น เจ้าหน้ าที6หรือลูกจ้างของสถาบันตามพระราชกฤษฎีกานี%
ไม่ถอื เป็ นการออกจากงานเพราะสังกัดเดิมเลิกจ้าง
การบรรจุและแต่ งตัง% เจ้าหน้ าที6หรือลูกจ้างตามวรรคหนึ6 งให้ดํารงตําแหน่ งใด
ให้เป็ น ไปตามอัตรากําลัง คุณ สมบัติ และอัต ราเงิน เดือ นหรือ ค่า จ้างที6ค ณะกรรมการ
ตามมาตรา ๔๐ กําหนด ซึ6งจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับโครงสร้างและอัตรากําลัง
ของสถาบันทีจ6 ะมีขน%ึ ด้วย และจะต้องได้รบั เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนหรือสวัสดิการ
และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื6นไม่น้อยกว่าที6ขา้ ราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้าง
ผูน้ ัน% เคยได้รบั อยู่แล้ว ทัง% นี% โดยผูน้ ัน% ต้องผ่านการคัดเลือกและประเมินผลตามหลักเกณฑ์
และวิธกี ารที6คณะกรรมการตามมาตรา ๔๐ กําหนด ซึ6งหลักเกณฑ์และวิธกี ารดังกล่าว
ต้องไม่ขดั หรือแย้งกับหลักเกณฑ์ทค6ี ณะรัฐมนตรีกาํ หนดตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติ
องค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒
การบรรจุและแต่งตัง% ข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างที6ผ่านการคัดเลือก
และประเมินผลเป็ นเจ้าหน้าที6หรือลูกจ้างของสถาบัน ให้มผี ลในวันที6คณะรัฐมนตรีมมี ติ
อนุมตั ใิ ห้มกี ารดําเนินการตามมาตรา ๓๙
มาตรา ๔๓ เพื6อ ประโยชน์ ในการนั บ เวลาการทํ า งานสํา หรับ คํา นวณสิท ธิ
ประโยชน์ตามข้อบังคับของคณะกรรมการตามพระราชกฤษฎีกานี% ข้าราชการ พนักงาน
ราชการ หรือลูกจ้างของกรมควบคุมโรคตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ6ง ผู้ใดเปลี6ยนไปเป็ น
เจ้าหน้ าที6ห รือ ลูกจ้างของสถาบัน ตามพระราชกฤษฎีกานี% ประสงค์จะให้นับ เวลาการ
ทํางานในขณะทีเ6 ป็ นข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างต่อเนื6องกับเวลาการทํางาน
ของเจ้าหน้าที6หรือลูกจ้างของสถาบันตามพระราชกฤษฎีกานี% ให้มสี ทิ ธิกระทําได้ ทัง% นี%
ตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื6อนไขทีค6 ณะกรรมการตามพระราชกฤษฎีกานี%กาํ หนด
มาตรา ๔๔ ในระหว่างทีย6 งั ไม่มรี ะเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกําหนดของ
สถาบันตามพระราชกฤษฎีกานี% ให้นําระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกําหนดของ
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขที6ใช้บงั คับอยู่ในวันที6พระราชกฤษฎีกานี%ใช้บงั คับ
๒๕๘

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เฉพาะในส่วนทีเ6 กีย6 วกับการปฏิบตั งิ านตามขอบวัตถุประสงค์หรืออํานาจหน้าที6ทจ6ี ะเป็ น
ของสถาบันตามพระราชกฤษฎีกานี%มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
ผูร้ บั สนองพระบรมราชโองการ
ยิง6 ลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

๒๕๙

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมายเหตุ :- เหตุ ผลในการประกาศใช้พ ระราชกฤษฎีก าฉบับ นี% คือ โดยที6ในปั จ จุบ ัน
สถานพยาบาลต่าง ๆ มีการใช้วคั ซีนเพื6อใช้ในการป้ องกันโรคและเสริมสร้างสุขภาวะแก่
ประชาชนอย่ า งกว้า งขวางโดยการนํ า เข้า มาจากต่ า งประเทศเป็ นส่ ว นใหญ่ ย ัง ไม่ มี
หน่ วยงานที6ทําหน้าทีใ6 นการบริหารจัดการด้านการวิจยั พัฒนา และผลิตวัคซีน เพื6อให้มี
เพียงพอที6จะใช้ภายในประเทศไม่ว่าในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมทัง%
ทําหน้ าที6บริหารจัดการและประสานความร่วมมือกับหน่ วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
ที6เกี6ย วข้อ งทัง% ในประเทศและต่ า งประเทศ ตลอดจนทํา หน้ าที6เป็ น ศู น ย์พ ัฒ นาข้อ มู ล
และสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านวัคซีน รวมทัง% ให้บริการทางวิชาการ
และฝึ กอบรมเพื6อการพัฒ นาบุ คลากรด้านวัคซีน สมควรมีห น่ วยงานกลางด้านวัคซีน
ทีม6 คี วามเป็ นอิสระและคล่องตัวในการดําเนินงาน จึงจําเป็ นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี%

๒๖๐

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พระราชบัญญัติ
คุม้ ครองการดําเนินงานของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศในประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๐๕
ในพระปรมาภิไธย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
สังวาลย์
ผูส้ าํ เร็จราชการแทนพระองค์
ให้ไว้ ณ วันที6 ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๕
เป็ นปี ท6ี ๑๗ ในรัชกาลปั จจุบนั
โดยที6 เป็ นการสมควรมี ก ฎหมายว่ า ด้ ว ยการคุ้ ม ครองการดํ า เนิ น งานของ
ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศในประเทศไทย
พระมหากษัต ริย์โดยคําแนะนํ าและยิน ยอมของสภาร่างรัฐธรรมนู ญ ในฐานะ
รัฐสภา จึงมีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชบัญญัตขิ น%ึ ไว้ ดังต่อไปนี%
มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน%ีเรียกว่า “พระราชบัญญัติคุม้ ครองการดําเนินงาน
ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๐๕”
มาตรา ๒ ๑ พระราชบั ญ ญั ติ น%ี ใ ห้ ใ ช้ บ ั ง คั บ ตั %ง แต่ ว ัน ถั ด จากวัน ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
มาตรา ๓ เพื6อคุ้มครองการดําเนินงานในประเทศไทยของทบวงการพลังงาน
ปรมาณูระหว่างประเทศให้บรรลุผลตามความมุ่งประสงค์
(๑) ให้ยอมรับนับถือว่า ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศเป็ นนิตบิ ุคคล
และให้ถอื ว่ามีภูมลิ าํ เนาในประเทศไทย
(๒) ให้ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ สถานที6 ทรัพย์สนิ สินทรัพย์
และบรรณสารของทบวงการพลังงานปรมาณู ระหว่างประเทศ และให้ผูแ้ ทนของสมาชิก
และพนักงานของทบวงการพลังงานปรมาณู ระหว่างประเทศ และผู้เชี6ยวชาญที6ปฏิบตั ิ
ภารกิจเพื6อทบวงการพลังงานปรมาณู ระหว่างประเทศ ทัง% นี% ในระหว่างที6ปฏิบตั หิ น้าที6
ในประเทศไทยหรือเข้ามาในประเทศไทยเพื6อปฏิบ ัติหน้ าที6 หรือในการปฏิบตั ิภ ารกิจ
๑

ราชกิจจานุ เบกษา เล่ม ๗๙/ตอนที6 ๒๙/หน้า ๔๔๕/๒๗ มีนาคม ๒๕๐๕

๒๖๑

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เกีย6 วกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ ได้รบั เอกสิทธิและความคุม้ กันตามที6
ระบุ ไว้ในความตกลงว่าด้ว ยเอกสิท ธิและความคุ้ม กันของทบวงการพลังงานปรมาณู
ระหว่างประเทศฉบับ ที6ค ณะผู้ว่ าการของทบวงการพลังงานปรมาณู ระหว่างประเทศ
ได้ให้ค วามเห็น ชอบเมื6อ วัน ที6 ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๒ เพีย งเท่ า ที6รฐั บาลได้รบั ใช้
บทแห่ ง ความตกลงนั %น หรือ ความตกลงที6 ร ัฐ บาลได้ ทํ า ไว้ ห รื อ จะได้ ทํ า ต่ อ ไปกั บ
ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ
มาตรา ๔ ให้ ร ัฐ มนตรีว่ า การกระทรวงการต่ า งประเทศรัก ษาการตาม
พระราชบัญญัตนิ %ี
ผูร้ บั สนองพระบรมราชโองการ
จอมพล ส. ธนะรัชต์
นายกรัฐมนตรี

๒๖๒

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมายเหตุ :- เหตุ ผลในการประกาศใช้พ ระราชบัญ ญัติฉ บับ นี% คือ โดยที6ป ระเทศไทย
ได้เข้า เป็ นสมาชิก ของทบวงการพลัง งานปรมาณู ร ะหว่ า งประเทศ และมีพ ัน ธกรณี
ที6จ ะต้ อ งให้เอกสิท ธิและความคุ้มกันในประเทศไทย ตามความตกลงว่ าด้วยเอกสิท ธิ
และความคุ้มกันของทบวงการพลังงานปรมาณู ระหว่า งประเทศฉบับ ที6ค ณะผู้ว่าการ
ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศได้ให้ความเห็นชอบเมื6อวันที6 ๑ กรกฎาคม
๒๕๐๒ จึงจําเป็ นต้องตรากฎหมายขึน% เพื6ออนุวตั ตามบทของมาตรา ๓๘ แห่งความตกลง
ดังกล่าว

๒๖๓

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พระราชบัญญัติ
คุม้ ครองการดําเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีแ6 ห่งเอเชีย
พ.ศ. ๒๕๑๐
ภูมพิ ลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที6 ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๐
เป็ นปี ท6ี ๒๒ ในรัชกาลปั จจุบนั
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพ ลอดุ ล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยทีเ6 ป็ นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองการดําเนินงานของสถาบัน
เทคโนโลยีแห่งเอเชีย
จึง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้า ฯ ให้ต ราพระราชบัญ ญั ติข%ึน ไว้โ ดยคํ า แนะนํ า
และยินยอมของสภาร่างรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา ดังต่อไปนี%
มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน%ีเรียกว่า “พระราชบัญญัติคุม้ ครองการดําเนินงาน
ของสถาบันเทคโนโลยีแ6 ห่งเอเชีย พ.ศ. ๒๕๑๐”
มาตรา ๒ ๑ พระราชบั ญ ญั ติ น%ี ใ ห้ ใ ช้ บ ั ง คั บ ตั %ง แต่ ว ัน ถั ด จากวัน ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตนิ %ี
“สถาบั น ” หมายความว่ า สถาบั น เทคโนโลยีแ ห่ ง เอเชี ย ซึ6 ง ประเทศภาคี
สนธิสญ
ั ญาการป้ องกันร่วมกันแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ให้ความเห็นชอบร่วมกัน
จัดตัง% ขึน% ตามกฎบัตรของสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
มาตรา ๔ เพื6อคุม้ ครองการดําเนินงานในประเทศไทยของสถาบันให้บรรลุผล
ตามความมุ่งประสงค์
(๑) ให้ ย อมรับ นั บ ถื อ ว่ า สถาบัน เป็ นนิ ติ บุ ค คล และให้ ถื อ ว่ า มี ภู มิ ลํ า เนา
ในประเทศไทย
๑

ราชกิจจานุ เบกษา เล่ม ๘๔/ตอนที6 ๑๑๔/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๑๐

๒๖๔

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(๒) ให้สถาบันได้รบั ยกเว้นจากการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนราษฎร์
และกฎหมายว่าด้วยสภาการศึกษาแห่งชาติ
มาตรา ๕ ให้สถาบันได้รบั ยกเว้น
(๑) อากรแสตมป์ ซึง6 เรียกเก็บตามประมวลรัษฎากร สําหรับเงินที6สถาบันได้รบั
จากการบริจาคและค่าธรรมเนียมการศึกษา
(๒) อากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกดั อัตราศุลกากรและภาษีการค้าตามประมวล
รัษฎากร สําหรับอุปกรณ์และวัสดุของสถาบันทีน6 ําเข้ามาในราชอาณาจักรเพื6อการศึกษา
และวิจ ัย อัน เป็ นการดํ า เนิ น งานตามปกติ วิส ัย ตามวัต ถุ ป ระสงค์ ข องสถาบัน ทัง% นี%
เฉพาะเมื6อสถาบันได้รบั ความเห็นชอบในการนํ าเข้ามาในราชอาณาจักรจากกระทรวง
การต่างประเทศแล้ว
(๓) ภาษีโรงเรือนและทีด6 นิ ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและทีด6 นิ และภาษี
บํารุงท้องที6ตามกฎหมายว่าด้ว ยภาษีบํารุงท้องที6 สําหรับทรัพ ย์สนิ ของสถาบัน ซึ6งใช้
เกี6ยวกับการศึกษาหรือทรัพย์สนิ ทีใ6 ช้เป็ นหอพักหรือบ้านพักของนักศึกษาหรือพนักงาน
ของสถาบั น ซึ6 ง อยู่ ใ นบริเ วณที6 ตั ง% ของสถาบัน ทัง% นี% เฉพาะทรัพ ย์ สิน ที6 ก ระทรวง
การต่างประเทศให้ความเห็นชอบในการให้ได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งเสียภาษี
มาตรา ๖ ภายใต้บงั คับกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองเพียงเท่าทีพ6 ระราชบัญญัตนิ %ี
มิได้ระบุไว้เป็ นอย่างอื6น คนต่ างด้าวซึ6งเข้ามาในราชอาณาจักรตราบเท่าที6อยู่ในฐานะ
ดังต่อไปนี% ให้ได้รบั ยกเว้นจากข้อกํากัดตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองเกีย6 วกับจํานวน
คนเข้าเมืองและระยะเวลาทีจ6 ะได้รบั อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
(๑) กรรมการในคณะกรรมการอํานวยการ
(๒) กรรมการในคณะกรรมการบริหาร
(๓) พนักงานของสถาบัน
(๔) คู่สมรส บุต รหรือญาติซ6ึงอยู่ในความอุปการะและเป็ นส่วนแห่ งครัวเรือน
และคนใช้ซง6ึ เดินทางมาจากต่างประเทศของบุคคลใน (๑) (๒) และ (๓)
(๕) นักศึกษา คู่สมรสและบุตรซึง6 อยู่ในความอุปการะและเป็ นส่วนแห่งครัวเรือน
ของนักศึกษา
ทัง% นี% เฉพาะทีก6 ระทรวงการต่างประเทศให้ความเห็นชอบในการยกเว้นนัน% ๆ

๒๖๕

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มาตรา ๗ ให้ ร ัฐ มนตรีว่ า การกระทรวงการต่ า งประเทศรัก ษาการตาม
พระราชบัญญัตนิ %ี
ผูร้ บั สนองพระบรมราชโองการ
จอมพล ถนอม กิตติขจร
นายกรัฐมนตรี

๒๖๖

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัตฉิ บับนี% คือ เนื6องจากรัฐบาลได้รบั
หลักการให้บณ
ั ฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ สปอ. แปรสภาพพ้นจากการควบคุมของ
องค์ก าร สปอ. เป็ น สถาบัน เทคโนโลยีแ ห่ ง เอเชีย ตามความตกลงของประเทศภาคี
องค์การ สปอ. และในความตกลงนัน% ได้กําหนดให้มที ท6ี ําการใหญ่ของสถาบันเทคโนโลยี
แห่งเอเชียขึ%นในกรุงเทพฯ จึงจําเป็ นต้องมีกฎหมายให้ค วามคุ้มครองการดําเนินงาน
ของสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

๒๖๗

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พระราชบัญญัติ
คุม้ ครองการดําเนินงานขององค์การโทรคมนาคม
แห่งเอเชียและแปซิฟิก
พ.ศ. ๒๕๒๒
ภูมพิ ลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที6 ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๒
เป็ นปี ท6ี ๓๔ ในรัชกาลปั จจุบนั
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพ ลอดุ ล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยทีเ6 ป็ นการสมควรมีกฎหมายคุม้ ครองการดําเนินงานขององค์การโทรคมนาคม
แห่งเอเชียและแปซิฟิก
จึง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้า ฯ ให้ต ราพระราชบัญ ญั ติข%ึน ไว้โ ดยคํ า แนะนํ า
และยินยอมของสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ทําหน้าทีร6 ฐั สภา ดังต่อไปนี%
มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน%ีเรียกว่า “พระราชบัญญัติคุม้ ครองการดําเนินงาน
ขององค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก พ.ศ. ๒๕๒๒”
มาตรา ๒ ๑ พระราชบั ญ ญั ติ น%ี ใ ห้ ใ ช้ บ ั ง คั บ ตั %ง แต่ ว ัน ถั ด จากวัน ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตนิ %ี
“องค์ ก าร” หมายความว่ า องค์ ก ารโทรคมนาคมแห่ ง เอเชี ย และแปซิ ฟิ ก
ซึ6งประเทศที6เป็ น สมาชิก ของคณะกรรมาธิก ารเศรษฐกิจและสัง คมสําหรับ เอเชีย และ
แปซิฟิกได้ร่วมกันจัดตัง% ขึน% ตามธรรมนูญขององค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก
มาตรา ๔ เพื6อคุม้ ครองการดําเนินงานในประเทศไทยขององค์การให้บรรลุผล
ตามความมุ่งประสงค์
(๑) ให้ ย อมรับ นั บ ถื อ ว่ า องค์ ก ารเป็ นนิ ติ บุ ค คล และให้ ถื อ ว่ า มีภู มิ ลํ า เนา
ในประเทศไทย
๑

ราชกิจจานุ เบกษา เล่ม ๙๖/ตอนที6 ๔๒/ฉบับพิเศษ หน้า ๓/๒๕ มีนาคม ๒๕๒๒

๒๖๘

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(๒) ในระหว่างที6ป ฏิบตั ิหน้ าที6ในประเทศไทยหรือเข้ามาในประเทศไทยเพื6อ
ปฏิบตั ิห น้ าที6หรือในการปฏิบตั ิภารกิจ เกี6ยวกับ องค์ก าร ให้องค์การและพนัก งานของ
องค์การได้รบั เอกสิทธิและความคุ้มกันเท่ าที6จําเป็ นแก่การปฏิบตั ิงานในหน้ าที6เพื6อให้
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์การตามความตกลงเกี6ยวกับเอกสิทธิและความคุ้มกัน
ทีร6 ฐั บาลแห่งประเทศไทยกับองค์การจะได้ทําขึน% แต่ทงั % นี% ต้องไม่เกินเอกสิทธิและความคุ้ม
กันทีอ6 งค์การสหประชาชาติและพนักงานขององค์การสหประชาชาติได้รบั ตามอนุ สญ
ั ญา
ว่าด้วยเอกสิท ธิแ ละความคุ้ม กัน ของสหประชาชาติฉ บับ ที6สมัชชาแห่ งสหประชาชาติ
ได้ลงมติรบั เมื6อวันที6 ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๙
ในระหว่างทีย6 งั มิได้มคี วามตกลงตาม (๒) ให้องค์การและพนักงานขององค์การ
ได้รบั เอกสิทธิและความคุ้มกันเช่นเดียวกับที6องค์การสหประชาชาติและพนักงานของ
องค์ ก ารสหประชาชาติ ไ ด้ ร ับ ตามอนุ ส ัญ ญาว่ า ด้ ว ยเอกสิท ธิแ ละความคุ้ ม กัน ของ
สหประชาชาติดงั กล่าว
มาตรา ๕ ให้ ร ัฐ มนตรีว่ า การกระทรวงการต่ า งประเทศรัก ษาการตาม
พระราชบัญญัตนิ %ี
ผูร้ บั สนองพระบรมราชโองการ
ส. โหตระกิตย์
รองนายกรัฐมนตรี

๒๖๙

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมายเหตุ :- เหตุ ผลในการประกาศใช้พ ระราชบัญ ญัติฉ บับ นี% คือ โดยที6ป ระเทศไทย
ได้ตกลงเข้าเป็ นภาคีสมาชิกในความตกลงจัดตัง% องค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและ
แปซิฟิ ก และตามธรรมนู ญ ขององค์การดังกล่าวซึ6งรัฐบาลแห่ง ประเทศไทยได้ลงนาม
เมื6อวันที6 ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๙ ได้กําหนดให้องค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและ
แปซิฟิ กเป็ น นิ ติบุ ค คลและมีสํา นัก งานใหญ่ อ ยู่ในประเทศไทย ดังนั น% เพื6อ คุ้ม ครอง
การดําเนินงานขององค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก และเพื6อให้องค์การและ
พนักงานขององค์การได้รบั เอกสิทธิและความคุม้ กันในการดําเนินงานและการปฏิบตั งิ าน
ขององค์การในประเทศไทย จึงจําเป็ นต้องตราพระราชบัญญัตนิ %ีขน%ึ

๒๗๐

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พระราชบัญญัติ
คุม้ ครองการดําเนินงานขององค์การโทรคมนาคมทางดาวเทียม
ระหว่างประเทศ
พ.ศ. ๒๕๒๔
ภูมพิ ลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที6 ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๔
เป็ นปี ท6ี ๓๖ ในรัชกาลปั จจุบนั
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพ ลอดุ ล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยทีเ6 ป็ นการสมควรมีกฎหมายคุม้ ครองการดําเนินงานขององค์การโทรคมนาคม
ทางดาวเทียมระหว่างประเทศ
จึง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้า ฯ ให้ต ราพระราชบัญ ญั ติข%ึน ไว้โ ดยคํ า แนะนํ า
และยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี%
มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน%ีเรียกว่า “พระราชบัญญัติคุม้ ครองการดําเนินงาน
ขององค์การโทรคมนาคมทางดาวเทียมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๒๔”
มาตรา ๒ ๑ พระราชบั ญ ญั ติ น%ี ใ ห้ ใ ช้ บ ั ง คั บ ตั %ง แต่ ว ัน ถั ด จากวัน ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตนิ %ี
“องค์การ” หมายความว่า องค์การโทรคมนาคมทางดาวเทียมระหว่างประเทศ
มาตรา ๔ เพื6อคุม้ ครองการดําเนินงานในประเทศไทยขององค์การให้บรรลุผล
ตามความมุ่งประสงค์
(๑) ให้ ย อมรับ นั บ ถื อ ว่ า องค์ ก ารเป็ นนิ ติ บุ ค คล และให้ ถื อ ว่ า มีภู มิ ลํ า เนา
ในประเทศไทย

๑

ราชกิจจานุ เบกษา เล่ม ๙๘/ตอนที6 ๑๒๒/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๒๗ กรกฎาคม ๒๕๒๔

๒๗๑

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(๒)๒ ในระหว่ า งที6ป ฏิบ ัติห น้ า ที6ใ นประเทศไทยหรือ เข้า มาในประเทศไทย
เพื6 อ ปฏิบ ัติห น้ า ที6ห รือ ในการปฏิบ ัติภ ารกิจ เกี6ย วกับ องค์ก าร ให้ อ งค์ก าร ทรัพ ย์ สิน
และบรรณสารขององค์ก าร ผู้แทนของภาคีอ งค์ก ารและเจ้าหน้ าที6ข ององค์ก ารได้รบั
เอกสิทธิ d สิทธิยกเว้น และความคุม้ กันตามทีร6 ะบุไว้ในพิธสี ารว่าด้วยเอกสิทธิ d สิทธิยกเว้น
และความคุ้มกันขององค์การโทรคมนาคมทางดาวเทียมระหว่างประเทศ ซึ6งทํา ณ กรุง
วอชิงตัน เมื6อวันที6 ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๑
(๓) บุคคลผูม้ สี ญ
ั ชาติไทย หรือบุคคลผูม้ ถี นิ6 ทีอ6 ยู่เป็ นการถาวรในประเทศไทย
ไม่ได้รบั เอกสิทธิ d สิทธิยกเว้นและความคุม้ กันตามมาตรานี% เว้นแต่จะได้กระทําการตาม
หน้าทีอ6 ย่างเป็ นทางการและภายในขอบเขตแห่งหน้าทีข6 องบุคคลนัน%
มาตรา ๕ ให้ ร ัฐ มนตรีว่ า การกระทรวงการต่ า งประเทศรัก ษาการตาม
พระราชบัญญัตนิ %ี
ผูร้ บั สนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ป. ติณสูลานนท์
นายกรัฐมนตรี

๒

มาตรา ๔ (๒) แก้ไขเพิ6ม เติม โดยพระราชบัญ ญัติคุ้มครองการดําเนิ น งานขององค์ก าร
โทรคมนาคมทางดาวเทียมระหว่างประเทศ (ฉบับที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

๒๗๒

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมายเหตุ :- เหตุ ผลในการประกาศใช้พ ระราชบัญ ญัติฉ บับ นี% คือ โดยที6ป ระเทศไทย
ได้เข้าเป็ นภาคีสมาชิกในความตกลงว่าด้วยองค์การโทรคมนาคมทางดาวเทียมระหว่าง
ประเทศ และจะภาคยานุ วตั ิพิธีสารว่าด้วยเอกสิท ธิ d สิท ธิย กเว้น และความคุ้ม กันของ
องค์การโทรคมนาคมทางดาวเทียมระหว่างประเทศทําขึ%น ณ กรุงวอชิงตัน เมื6อวัน ที6
๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึง6 กําหนดให้ภาคีแต่ละประเทศให้เอกสิทธิ d สิทธิยกเว้นและ
ความคุ้ ม กัน ตามที6 ร ะบุ ไ ว้ ใ นพิ ธีส ารแก่ ก ัน และกัน ทั ง% นี% เพื6 อ เป็ นหลัก ประกัน ให้
การปฏิบตั ิงานขององค์การโทรคมนาคมทางดาวเทียมระหว่างประเทศในประเทศภาคี
ทัง% หลายเป็ น ไปอย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพ ดัง นั น% เพื6อ เป็ น การอนุ ว ัติก ารให้เป็ น ไปตาม
ข้อผูกพันในพิธสี ารดังกล่าว จึงจําเป็ นต้องออกพระราชบัญญัตนิ %ี
พระราชบัญญัติคุม้ ครองการดําเนินงานขององค์การโทรคมนาคมทางดาวเทียมระหว่าง
ประเทศ (ฉบับที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙๓
มาตรา ๒ พระราชบั ญ ญั ติ น%ี ใ ห้ ใ ช้ บ ัง คับ ตั ง% แต่ ว ัน ถั ด จากวัน ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัตฉิ บับนี% คือ เนื6องจากประเทศไทย
ได้เป็ น ภาคีส มาชิก ในความตกลงว่าด้วยองค์ก ารโทรคมนาคมทางดาวเทียมระหว่าง
ประเทศและความตกลงด้านปฏิบตั กิ ารว่าด้วยองค์การโทรคมนาคมทางดาวเทียมระหว่าง
ประเทศมาตัง% แต่ พ.ศ. ๒๕๐๙ และได้ต ราพระราชบัญ ญั ติคุ้ ม ครองการดํ าเนิ น งาน
ขององค์การโทรคมนาคมทางดาวเทียมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๒๔ ขึน% เพื6อให้เอกสิทธิ d
สิท ธิย กเว้น และความคุ้ม กัน แก่ อ งค์ก ารโทรคมนาคมทางดาวเทีย มระหว่า งประเทศ
ทรัพ ย์สิน และบรรณสารขององค์ก าร ผู้แ ทนของภาคีอ งค์ก าร ผู้แ ทนของผู้ล งนาม
ความตกลงว่าด้วยองค์การโทรคมนาคมทางดาวเทียมระหว่างประเทศและเจ้าหน้ าที6
ขององค์ก าร ต่ อ มาองค์ก ารโทรคมนาคมทางดาวเทีย มระหว่ า งประเทศได้ป รับ ปรุ ง
โครงสร้าง และแก้ไขชื6อย่อขององค์การโทรคมนาคมทางดาวเทียมระหว่างประเทศจาก
“INTELSAT” เป็ น “ITSO” โดยมีการแก้ไขในส่วนต่ าง ๆ ของความตกลงทัง% สองฉบับ
ซึง6 มีผลให้ไม่มผี ูแ้ ทนของผูล้ งนามความตกลงว่าด้วยองค์การโทรคมนาคมทางดาวเทียม
ระหว่างประเทศอยู่ในรายการผูไ้ ด้รบั เอกสิทธิ d สิทธิยกเว้น และความคุม้ กันตามทีร6 ะบุไว้
ในพิธีส ารว่ า ด้ว ยเอกสิท ธิ d สิท ธิย กเว้น และความคุ้ ม กัน ขององค์ ก ารโทรคมนาคม
ทางดาวเทียมระหว่างประเทศ ซึง6 ทํา ณ กรุงวอชิงตัน เมื6อวันที6 ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๑
๓ ราชกิจจานุ เบกษา

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

๒๗๓

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อีกต่ อไป และโดยที6ประเทศไทยจะต้องให้ความเห็น ชอบในความตกลงที6มีก ารแก้ไข
ดังกล่ า ว สมควรแก้ไ ขเพิ6ม เติม พระราชบัญ ญัติคุ้ม ครองการดําเนิ น งานขององค์ก าร
โทรคมนาคมทางดาวเทีย มระหว่ า งประเทศ พ.ศ. ๒๕๒๔ ให้มีค วามสอดคล้อ งกัน
จึงจําเป็ นต้องตราพระราชบัญญัตนิ %ี

๒๗๔

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พระราชบัญญัติ
คุม้ ครองการดําเนินงานขององค์การดาวเทียมเคลื6อนทีร6 ะหว่างประเทศ
พ.ศ. ๒๕๕๐
ภูมพิ ลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที6 ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
เป็ นปี ท6ี ๖๒ ในรัชกาลปั จจุบนั
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพ ลอดุ ล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที6เ ป็ นการสมควรให้ มี ก ฎหมายคุ้ ม ครองการดํ า เนิ น งานขององค์ ก าร
ดาวเทียมเคลื6อนทีร6 ะหว่างประเทศ
จึง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้า ฯ ให้ต ราพระราชบัญ ญั ติข%ึน ไว้โ ดยคํ า แนะนํ า
และยินยอมของสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ดังต่อไปนี%
มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน%ีเรียกว่า “พระราชบัญญัติคุม้ ครองการดําเนินงาน
ขององค์การดาวเทียมเคลื6อนทีร6 ะหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๐”
มาตรา ๒ ๑ พระราชบั ญ ญั ติ น%ี ใ ห้ ใ ช้ บ ั ง คั บ ตั %ง แต่ ว ัน ถั ด จากวัน ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตนิ %ี
“องค์การ” หมายความว่า องค์การดาวเทียมเคลื6อนทีร6 ะหว่างประเทศทีจ6 ดั ตัง% ขึน%
ตามอนุ ส ัญ ญาว่ า ด้ ว ยองค์ ก ารดาวเทีย มเคลื6อ นที6 ร ะหว่ า งประเทศ ซึ6 ง ทํ า เมื6อ วัน ที6
๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๙
มาตรา ๔ เพื6อคุ้ม ครองการดําเนิน งานในประเทศไทยขององค์การให้บ รรลุ
ตามความมุ่งประสงค์
(๑) ให้ยอมรับนับถือว่าองค์การเป็ นนิติบุคคล และให้ถือว่ามีภูมิลําเนาอยู่ใน
ประเทศไทย
๑

ราชกิจจานุ เบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนที6 ๑๖ ก/หน้า ๑๙/๑๙ มีนาคม ๒๕๕๐

๒๗๕

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(๒) ในระหว่างที6ปฏิบตั ิหน้ าที6ในประเทศไทย หรือเข้ามาในประเทศไทยเพื6อ
ปฏิบตั หิ น้าที6 หรือในการปฏิบตั ภิ ารกิจเกีย6 วกับองค์การ ให้องค์การ ทรัพย์สนิ สินทรัพย์
และบรรณสารขององค์การ บุคคลในคณะเจ้าหน้าที6 ผูแ้ ทนของรัฐภาคี และผู้เชีย6 วชาญ
ขององค์การ ตลอดจนสมาชิกของครอบครัวซึง6 ประกอบเป็ นส่วนของครัวเรือนของบุคคล
ดัง กล่ าว ได้ร ับ เอกสิท ธิแd ละความคุ้ม กัน ตามที6ระบุ ไว้ในพิธีส ารว่ าด้ว ยเอกสิท ธิแd ละ
ความคุ้มกันขององค์การดาวเทียมเคลื6อนที6ระหว่างประเทศ ซึ6งทําเมื6อวันที6 ๑ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๒๔ ทีแ6 ก้ไขเพิม6 เติมโดยความตกลง ซึง6 ทําเมื6อวันที6 ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๑
ท้ายพระราชบัญญัตนิ %ี หรือทีร6 ฐั บาลจะได้ทาํ ความตกลงต่อไปกับองค์การ ทัง% นี% ในกรณีท6ี
บุ ค คลในคณะเจ้า หน้ าที6ห รือ ผู้เชี6ย วชาญขององค์ก ารเป็ น บุ ค คลผู้มีสญ
ั ชาติไทยหรือ
ผูม้ ถี นิ6 ที6อยู่เป็ นการถาวรในประเทศไทย ให้ได้รบั เอกสิทธิและความคุ
ม้ กันตามทีร6 ะบุไว้
d
ในพิธีส ารดัง กล่ า วเฉพาะที6เป็ น การกระทํ า ตามหน้ า ที6อ ย่ า งเป็ น ทางการและภายใน
ขอบเขตแห่งหน้าทีข6 องบุคคลนัน%
มาตรา ๕ ให้ ร ัฐ มนตรีว่ า การกระทรวงการต่ า งประเทศรัก ษาการตาม
พระราชบัญญัตนิ %ี
ผูร้ บั สนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
นายกรัฐมนตรี

๒๗๖

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พิธ ีส ารว่าด้ว ยเอกสิ ทธ% ิ แ ละความคุ้ม กัน
ขององค์ก ารดาวเทียมเคลือนทีระหว่า งประเทศ
แก้ไขเพิ มเติ ม โดยข้อ แก้ไขความตกลง
จัด ทํา ณ กรุงลอนดอน เมือวัน ที ๒๕ กัน ยายน ๒๕๔๑
มีผลบังคับใช้ต งั 4 แต่ว นั ที ๒๒ สิ งหาคม ๒๕๔๒
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พิ ธ ีสารว่าด้วยเอกสิ ทธิ% และความคุ้มกันขององค์การดาวเทียมเคลือนทีระหว่างประเทศ
รัฐ ภาคีพิธ ีส ารนี4
คํานึงถึงอนุ สญ
ั ญาว่าด้วยองค์การดาวเทียมเคลื6อนทีร6 ะหว่างประเทศ ซึง6 เปิ ดให้
ลงนาม ณ กรุงลอนดอน เมื6อวันที6 ๓ กันยายน ค.ศ. ๑๙๗๖ ดังทีแ6 ก้ไขเพิม6 เติมแล้ว และ
โดยเฉพาะข้อ ๙ (๖) ของอนุสญ
ั ญาทีแ6 ก้ไขแล้วนี%
รับทราบว่า องค์การจะได้จดั ทําความตกลงว่าด้วยสํานักงานใหญ่ กบั รัฐบาล
แห่งสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์เหนือ ในวันที6 ๑๕ เมษายน ค.ศ. ๑๙๙๙
พิจารณาว่า ความมุ่งหมายของพิธสี ารนี%คอื เพื6ออํานวยให้เกิดความสําเร็จตาม
ความมุ่งประสงค์ขององค์การ และเพื6อประกันการปฏิบตั ภิ าระหน้าทีอ6 ย่างมีประสิทธิภาพ
ขององค์การ
ได้ตกลงกัน ดังต่อไปนี%
ข้อ ๑
การใช้ถอ้ ยคํา
เพือความมุ่งประสงค์ของพิ ธ ีส าร
(ก) “อนุสญ
ั ญา” หมายถึง อนุ สญ
ั ญาว่าด้วยการดาวเทียมเคลื6อนทีร6 ะหว่างประเทศ
รวมทัง% ภาคผนวกของอนุ ส ัญ ญา ซึ6 ง เปิ ดให้ ล งนาม ณ กรุ ง ลอนดอน
เมื6อวันที6 ๓ กันยายน ค.ศ. ๑๙๗๖ ดังทีแ6 ก้ไขเพิม6 เติมแล้ว
(ข) “ภาคีอนุสญ
ั ญา” หมายถึง รัฐซึง6 อนุสญ
ั ญาใช้บงั คับ
(ค) “องค์การ” หมายถึง องค์การดาวเทียมเคลื6อนทีร6 ะหว่างประเทศ
(ง) “ภาคีทต6ี งั % สํานักงานใหญ่” หมายถึง ภาคีอนุสญ
ั ญาทีอ6 งค์การได้ตงั % สํานักงานใหญ่
ขององค์การอยู่ในอาณาเขต
(จ) “ภาคีพธิ สี าร” หมายถึง รัฐซึง6 พิธสี ารนี% หรือซึง6 พิธสี ารฉบับนี%ทแ6ี ก้ไขเพิม6 เติมแล้ว
แล้วแต่กรณี ใช้บงั คับ
(ฉ) “บุ ค คลในคณะเจ้ า หน้ า ที6 ” หมายถึ ง ผู้ อํ า นวยการและบุ ค คลใดก็ต าม
ที6อ งค์ก ารว่ าจ้า งให้ทํ า งานเต็ม เวลา และอยู่ภ ายใต้ ก ฎข้อ บัง คับ บุ ค คล
ในคณะเจ้าหน้าทีข6 ององค์การ
(ช) “ผู้แทน” ในกรณีภาคีพธิ สี ารและภาคีสํานักงานใหญ่ หมายถึง ผู้แทนของ
องค์ก าร และในแต่ ละกรณี หมายถึง หัวหน้ าคณะผู้แทน ผู้แ ทนสํารอง
และทีป6 รึกษา
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(ซ) “เอกสาร” รวมถึ ง ต้ น ฉบับ จดหมายโต้ ต อบ เอกสาร ภาพถ่ า ย ฟิ ล์ ม
แถบบันทึกที6ผลิตจากกระบวนการทางแสงและแม่เหล็กแถบบันทึกข้อมูล
งานนํ าเสนอที6เป็ นกราฟฟิ ค และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซ6ึงเป็ น ของหรือ
ยึดถือไว้โดยองค์การ
(ฌ) “กิจกรรมเป็ นทางการ” ขององค์การ หมายถึง กิจกรรมที6ดําเนินงานโดย
องค์ก ารตามวัต ถุ ป ระสงค์ด ัง ระบุ ไ ว้ในอนุ ส ัญ ญา และรวมถึง กิจ กรรม
ทางด้านบริหารขององค์การ
(ญ) “ผู้เชี6ยวชาญ” หมายถึง บุคคลอื6นที6ไม่ใช่สมาชิกคณะเจ้าหน้ าที6ซ6ึงได้รบั
การแต่งตัง% ให้รบั ผิดชอบงานพิเศษของหรือในนามของและโดยค่าใช้จ่าย
ขององค์การ
(ฎ) “ทรัพ ย์สนิ ” หมายถึง สิง6 ใด ๆ ที6สามารถจะถือกรรมสิท ธิเd ป็ น เจ้าของได้
รวมทัง% สิทธิตามสัญญา
ข้อ ๒
ความคุม้ กัน ขององค์ก ารจากเขตอํา นาจศาลและการบังคับคดี
(๑) เว้นแต่องค์การได้สละความคุ้มกันอย่างชัดแจ้งในกรณีหนึ6 งใดโดยเฉพาะ
ให้องค์การภายในขอบข่ายของกิจ กรรมทางการขององค์ก าร ได้รบั ความคุ้ม กัน จาก
เขตอํานาจศาล เว้นแต่ทเ6ี กีย6 วกับ
(ก) กิจกรรมทางพาณิชย์ใด ๆ
(ข) การฟ้ องคดีแพ่งโดยบุคคลที6สาม สําหรับความเสียหายที6เกิดขึน% จาก
อุบตั เิ หตุโดยสาเหตุจากยานยนต์ หรือยานพาหนะขนส่งอื6น ทีเ6 ป็ นของ
หรือ ที6ใช้ใ นนามขององค์ก าร หรือ ในเรื6อ งของความผิด ทางจราจร
ทีเ6 กีย6 วกับยานพาหนะขนส่งเช่นว่านัน%
(ค) การอายัดตามคําสังถึ
6 งทีส6 ุดของศาล ซึง6 เงินเดือนและค่าจ้างรวมทัง% สิทธิ
ในการได้รบั บํานาญซึ6งองค์การค้างจ่ายบุคคลในคณะเจ้าหน้ าที6หรือ
อดีตบุคคลในคณะเจ้าหน้าที6
(ง) การฟ้ องแย้งทีเ6 กีย6 วข้องโดยตรงกับกระบวนพิจารณาของศาลทีอ6 งค์การ
เป็ นฝ่ ายเริม6 คดี

๒๗๙

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๓

(๒) แม้จ ะเป็ น กรณี ต ามวรรคหนึ6 ง ห้า มมิให้ภ าคีข องอนุ ส ญ
ั ญาหรือ บุ ค คล
ที6กระทําการแทนมีสทิ ธิเรียกร้องจากภาคีอนุ สญ
ั ญาเหล่านัน% นํ าคดีฟ้องร้องต่อศาลของ
ภาคีพธิ สี ารในเรื6องทีเ6 กีย6 วเนื6องสิทธิและพันธกรณีตามอนุสญ
ั ญา
(๓) ทรัพย์สนิ และสินทรัพย์ขององค์การ ไม่ว่าจะอยู่ ณ ที6ใดและผู้ใดถือครอง
ให้ไ ด้ร ับ ความคุ้ม กัน จากการค้น การหน่ ว งเหนี6 ย ว การเรีย กเกณฑ์ การยึด การริบ
การเวนคืน การอายัดทรัพย์ระหว่างคดี หรือการบังคับคดี ไม่ว่าจะโดยการกระทําทางบริหาร
ทางปกครอง หรือทางศาล เว้นแต่ทเ6ี กีย6 วกับ
(ก) การอายัดหรือการบังคับคดีเพื6อให้เป็ นไปตามคําพิพากษาหรือคําสัง6
ศาลถึงทีส6 ุด ทีเ6 กีย6 วเนื6องกับการดําเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ ทีด6 าํ เนิน
ต่อองค์การตามกรณีในวรรคหนึ6ง
(ข) การฟ้ องคดี ท6ี ก ระทํ า ตามกฎหมายของรัฐ ที6 เ กี6 ย วข้ อ งอัน จํ า เป็ น
เป็ นการชัว6 คราวที6เกี6ยวเนื6องกับการป้ องกันและการสืบ สวนในเรื6อ ง
อุบตั เิ หตุท6เี กี6ยวข้องกับยานยนต์หรือพาหนะขนส่งอื6นซึ6งเป็ นของหรือ
ใช้ในนามขององค์การ
(ค) การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื6อวัตถุประสงค์สาธารณะและทีม6 กี ารจ่าย
เงินค่าทดแทนทีเ6 ป็ นธรรมโดยพลัน ทัง% นี% โดยมีเงื6อนไขว่าการเวนคืนนัน%
จะต้องไม่ทําให้เกิดความเสียหายต่ อภาระหน้ าที6และการปฏิบตั ิงาน
ขององค์การ
ข้อ ๓
การละเมิ ด มิ ได้ซึงบรรณสาร
บรรณสารขององค์การจะละเมิดมิได้ไม่ว่าจะอยู่ทใ6ี ดและไม่ว่าผูใ้ ดถือครอง
ข้อ ๔
การยกเว้น จากภาษี แ ละอากร
(๑) ภายในขอบข่ายแห่งกิจกรรมทางการขององค์การ ให้องค์การทรัพย์สนิ และ
รายได้ขององค์การได้รบั ยกเว้นจากภาษีทางตรงในประเทศทัง% ปวงและภาษีอ6นื ทีโ6 ดยปกติ
ไม่รวมอยู่ในราคาของสินค้าและบริการ
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(๒) หากองค์การ ภายในขอบข่ายแห่งกิจกรรมทางการของตน ได้มาซึ6งสินค้า
หรือใช้บริการทีม6 มี ลู ค่าสูง และหากราคาสินค้าหรือบริการเหล่านี%ได้รวมภาษีและอากรไว้แล้ว
ให้ภาคีพธิ สี ารดําเนินมาตรการทีเ6 หมาะสมเพื6อส่งกลับหรือคืนจํานวนเงินภาษีหรืออากรนัน%
ทัง% นี% เท่าทีก6 ระทําได้
(๓) ให้สนิ ค้าที6องค์การได้มาภายในขอบข่ายแห่งกิจกรรมเป็ นทางการของตน
ได้รบั การยกเว้นจากข้อห้ามและข้อจํากัดทัง% ปวงเกีย6 วกับการนําเข้าหรือการส่งออก
(๔) ไม่ มี ก ารยกเว้ น ให้ สํ า หรับ ภาษี แ ละอากรซึ6 ง เป็ นเงิน ค่ า ภาระสํ า หรับ
การบริการพิเศษทีอ6 งค์การได้รบั
(๕) ไม่ ให้มีก ารยกเว้น สํา หรับ สิน ค้าที6ได้ม าหรือ บริก ารที6จ ัด ให้อ งค์ก ารเพื6อ
ประโยชน์สว่ นบุคคลของบุคคลในคณะเจ้าหน้าที6
(๖) สิน ค้าที6ได้รบั การยกเว้นตามข้อนี% ไม่ อาจโอน ให้เช่า หรือให้ยืม ไม่ว่ าจะ
เป็ นอย่ างถาวรหรือ ชัว6 คราว หรือขายไป เว้น แต่ จะเป็ น ไปตามเงื6อ นไขที6ภ าคีพิธีส าร
ทีใ6 ห้การยกเว้นกําหนดไว้
ข้อ ๕
เงิ น เงิ น ตรา และหลัก ทรัพย์
องค์ก ารอาจรับ และถือ ครองเงิน ประเภทใด ๆ เงิน ตรา หรือหลัก ทรัพ ย์แ ละ
จําหน่ ายจ่ายโอนเงิน เงินตรา หรือหลักทรัพย์ เพื6อกิจกรรมทางการใด ๆ ขององค์การ
โดยเสรี องค์ก ารอาจมีบญ
ั ชีเงิน ตราสกุลใด ๆ ในจํานวนเท่ าที6จําเป็ น เพื6อปฏิบตั ิต าม
พันธกรณีขององค์การ
ข้อ ๖
การติ ด ต่อ สือสารและสิ งพิ ม พ์ทางการ
(๑) ในเรื6องการติดต่อสือ6 สารอย่างเป็ นทางการและการรับส่งเอกสารทัง% ปวงของ
องค์การ ให้องค์การได้รบั การปฏิบตั ิท6ไี ด้รบั ความอนุ เคราะห์ในดินแดนของแต่ ละภาคี
แห่งพิธสี ารไม่น้อยกว่าที6ให้เป็ นการทัวไปแก่
6
องค์การระหว่างประเทศระดับรัฐบาลที6มี
ฐานะเท่ าเทียมกัน เกี6ยวกับ ลําดับก่อนหลัง อัต รา และภาษี สําหรับการไปรษณี ย์และ
โทรคมนาคมทุกรูปแบบ ทัง% นี% เท่าที6จะสอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศใด ๆ
ทีภ6 าคีพธิ สี ารนัน% เป็ นภาคีอยู่
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(๒) ในเรื6องการติดต่อสือ6 สารทางการขององค์การ องค์การอาจใช้วธิ กี ารสื6อสาร
ทีเ6 หมาะสมทัง% หลายได้ รวมทัง% การส่งข้อความโดยรหัสหรือใช้รหัส ภาคีพธิ สี ารนี%จะต้อง
ไม่กําหนดข้อกํากัดใด ๆ เกี6ยวกับการติดต่ อสื6อสารทางการหรือการเผยแพร่สงิ6 พิม พ์
ทางการขององค์การไม่ให้มกี ารตรวจพิจารณาการติดต่อสือ6 สารและสิง6 พิมพ์เช่นว่านัน%
(๓) องค์การอาจติดตัง% และใช้เครื6องส่งวิทยุได้ต่อเมื6อได้รบั ความยินยอมจาก
ภาคีพธิ สี ารทีเ6 กีย6 วข้องเท่านัน%
ข้อ ๗
บุค คลในคณะเจ้า หน้ า ที
(๑) ให้บุคคลในคณะเจ้าหน้าทีไ6 ด้รบั เอกสิทธิและความคุ
ม้ กันดังนี%
d
(ก) ความคุ้มกันจากเขตอํานาจศาล แม้ภายหลังบุคคลในคณะเจ้าหน้าที6
ได้พ้นจากหน้าที6ขององค์การแล้ว ในเรื6องการกระทํา รวมทัง% ถ้อยคํา
ด้ ว ยวาจาหรือ เป็ นลายลัก ษณ์ อ ัก ษร ซึ6 ง บุ ค คลในคณะเจ้ า หน้ า ที6
ได้ก ระทํ า ในการปฏิบ ัติภ าระหน้ า ที6ท างการของตน อย่ า งไรก็ต าม
ความคุม้ กันนี%จะไม่ใช้ต่อกรณีทบ6ี ุคคลในคณะเจ้าหน้าทีก6 ระทําความผิด
ทางจราจร หรือในกรณีความเสียหายอันเกิดจากยานยนต์หรือยานพาหนะ
ขนส่งอื6น ซึง6 เป็ นของหรือขับขีโ6 ดยบุคคลในคณะเจ้าหน้าทีน6 นั %
(ข) ได้รบั การยกเว้น พร้อมทัง% สมาชิกครอบครัวซึ6งประกอบเป็ นส่วนของ
ครัวเรือนของตน จากหน้าทีเ6 กีย6 วกับการรับใช้ชาติ รวมถึงการรับราชการ
ทหาร
(ค) การละเมิ ด มิ ไ ด้ ซ6ึ ง เอกสารทางการของบุ ค คลในคณะเจ้ า หน้ า ที6
ที6เกี6ย วกับ การปฏิบ ัติ ภ าระหน้ า ที6ข องตนภายในขอบข่ า ยกิจ กรรม
ทางการขององค์การ
(ง) การยกเว้น พร้อมทัง% สมาชิก ของครอบครัวซึ6งประกอบเป็ น ส่วนของ
ครัวเรือนของตน จากข้อกํากัดเกีย6 วกับการเข้าเมือง และการทะเบียน
คนต่างด้าว
(จ) ได้รบั การปฏิบตั เิ ช่นเดียวกับทีใ6 ห้แก่บุคคลในคณะเจ้าหน้าทีข6 องบรรดา
องค์การระหว่างรัฐบาลในเรื6องเงินตรา และควบคุมการปริวรรตเงินตรา
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(ฉ) ได้รบั พร้อมทัง% สมาชิกของครอบครัวซึง6 ประกอบเป็ นส่วนของครัวเรือน
ของตน ซึ6งการอํานวยความสะดวกในการส่งตัวกลับประเทศในเวลา
ที6 มี วิ ก ฤติ ก ารณ์ ระห ว่ า งป ระเท ศ เช่ น เดี ย วกั บ ที6 ใ ห้ แ ก่ บุ ค คล
ในคณะเจ้าหน้าทีข6 องบรรดาองค์การระหว่างรัฐบาล
(ช) สิท ธิในการนํ า เข้า โดยปลอดอากรซึ6งเครื6อ งตกแต่ ง บ้า นและของใช้
ส่วนบุคคล รวมทัง% ยานยนต์ ในเวลาทีแ6 รกเข้ารับตําแหน่งครัง% แรกในรัฐ
ที6 เ กี6 ย วข้ อ งและสิท ธิ ใ นการส่ ง ของดั ง กล่ า วออกโดยปลอดอากร
เมื6อสิน% สุดภาระหน้าที6ของตนในรัฐนัน% โดยทัง% สองกรณีให้เป็ นไปตาม
กฎหมายและข้ อ บัง คับ ของรัฐ ที6 เ กี6 ย วข้ อ ง อย่ า งไรก็ ต าม เว้ น แต่
จะเป็ นไปตามกฎหมายและข้อบังคับเช่นว่า สินค้าที6ได้รบั การยกเว้น
ตามอนุ วรรคนี%ไม่ให้โอน ให้เช่าหรือให้ยมื อย่างถาวรหรือชัวคราว
6
หรือ
ขายไป
(๒) ให้เงินเดือนและค่าจ้างทีอ6 งค์การจ่ายบุคคลในคณะเจ้าหน้าทีไ6 ด้รบั การยกเว้น
ภาษีเงินได้ นับแต่วนั ที6บุคคลในคณะเจ้าหน้ าที6นัน% เริม6 มีภ าระที6ต้องจ่ายเงินที6องค์การ
เรียกเก็บจากเงินเดือนของบุคคลในคณะเจ้าหน้ าที6เพื6อผลประโยชน์ ขององค์การภาคี
พิธสี ารนี%อาจนํ าเงินเดือนและค่าจ้างเหล่านี%มารวมคํานวณในการประเมินจํานวนภาระ
ภาษีท6ีจะเรียกเก็บจากแหล่งรายได้อ6ืน ภาคีพิธีสารนี%ไม่จําเป็ นต้องยกเว้นภาษีเงินได้
ในส่วนของเงินบํานาญและเบีย% หวัดซึง6 จ่ายให้แก่อดีตบุคคลในคณะเจ้าหน้าที6
(๓) ในกรณี ท6ีบุค คลใดคณะเจ้าหน้ าที6อาจได้รบั ความคุ้ม ครองจากโครงการ
ประกันสังคมขององค์การแล้ว ให้องค์การและบุคคลในคณะเจ้าหน้าทีข6 ององค์การได้รบั
การยกเว้นจากการจ่ายเงินสมทบภาคบังคับทัง% ปวงแก่โครงการประกันสังคมแห่งชาติ
การยกเว้น นี% ไม่ ห้ามการเข้า ร่ว มโดยสมัค รใจในโครงการประกัน สังคมแห่ งชาติ ตาม
กฎหมายของภาคีพธิ สี ารทีเ6 กีย6 วข้องทัง% ไม่เป็ นการบังคับให้ภาคีพธิ สี ารจ่ายผลประโยชน์
ตามโครงการประกันสังคมให้บุคคลในคณะเจ้าหน้าทีผ6 ไู้ ด้รบั การยกเว้นตามความวรรคนี%
(๔) ภาคีพิธสี ารไม่จําต้องให้เอกสิทธิและความคุ
้มกันที6อ้างถึงในอนุ วรรค (ข)
d
(ง) (จ) (ฉ) และ (ช) ของวรรค (๑) แก่คนชาติหรือผูม้ ถี นิ6 พํานักถาวรของภาคีพธิ สี ารนัน%
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ข้อ ๘
ผูอ้ าํ นวยการ

(๑) นอกจากเอกสิทธิและความคุ
ม้ กันทีใ6 ห้แก่สมาชิกคณะเจ้าหน้าที6ตามข้อ ๗
d
แล้วให้ผอู้ าํ นวยการได้รบั
(ก) ความคุม้ กันจากการจับกุมและคุมขัง
(ข) ความคุ้ม กัน จากเขตอํา นาจศาลทัง% ทางแพ่ ง และทางปกครอง และ
การบังคับคดีท6ีผู้แทนทางการทูตได้รบั ยกเว้นในกรณี ความเสียหาย
ที6เกิด จากยานยนต์ ห รือ พาหนะขนส่ ง อื6น ซึ6ง เป็ น ของหรือ ขับ ขี6โ ดย
ผูอ้ าํ นวยการ
(ค) ความคุ้ม กัน อย่ างบริบู รณ์ จ ากเขตอํานาจศาลในทางอาญา ยกเว้น
ในกรณี ความผิดทางจราจรที6เกิดจากยานยนต์หรือพาหนะขนส่ง อื6น
ซึง6 เป็ นของหรือขับขีโ6 ดยผูอ้ าํ นวยการภายใต้อนุวรรค (ก) ข้างต้น
(๒) ภาคีพธิ สี ารไม่จําต้องให้ความคุม้ กันตามข้อนี%แก่คนชาติหรือผูม้ ถี นิ6 พํานัก
ถาวรของภาคีพธิ สี ารนัน%
ข้อ ๙
ผูแ้ ทนของภาคี
(๑) ในการปฏิบตั ภิ าระหน้าทีอ6 ย่างเป็ นทางการและระหว่างการเดินทางไปและ
กลับจากสถานทีป6 ระชุม ให้ผแู้ ทนภาคีพธิ สี ารและผูแ้ ทนภาคีสาํ นักงานใหญ่ได้รบั เอกสิทธิ d
และความคุม้ กันดังนี%
(ก) ความคุ ้ม กัน จากการจับ กุม หรือ คุม ขัง ในรูป แบบใด ๆ ระหว่า ง
รอการพิจารณาคดีในศาล
(ข) ความคุม้ กันจากเขตอํานาจศาล ซึง6 การกระทํารวมทัง% ถ้อยคําด้วยวาจา
หรือลายลักษณ์อกั ษร ซึง6 กระทําในระหว่างปฏิบตั ภิ าระหน้าที6ทางการ
ทัง% นี% แม้ภายหลังสิน% สุดภารกิจของผู้แทนของภาคีแล้ว อย่างไรก็ตาม
จะไม่ได้รบั ความคุ้มกันนี% ในกรณี ความผิดทางจราจร ซึ6งกระทําโดย
ผู้แทนของภาคี หรือ ในกรณี ความเสีย หายอัน เกิดจากยานยนต์ ห รือ
พาหนะขนส่งอื6นซึง6 เป็ นของหรือขับขีโ6 ดยผูแ้ ทนของภาคีนนั %
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(ค) การละเมิดมิได้ซง6ึ เอกสารทางการทัง% ปวงของผูแ้ ทนของภาคี
(ง) การยกเว้น พร้อมทัง% สมาชิกครอบครัวซึง6 ประกอบเป็ นส่วนของครัวเรือน
ของตน จากข้อกํากัดเกีย6 วกับการเข้าเมืองและการทะเบียนคนต่างด้าว
(จ) ได้ ร ับ การประติ บ ั ติ ใ นเรื6อ งการควบคุ ม และการปริว รรตเงิน ตรา
เช่นเดียวกับผูแ้ ทนรัฐบาลต่างประเทศที6มาปฏิบตั ภิ ารกิจเป็ นทางการ
เป็ นการชัวคราว
6
(ฉ) ได้รบั การปฏิบตั ิเช่น เดีย วกับ ผู้แทนรัฐบาลต่ างประเทศที6มาราชการ
ชัวคราวในเรื
6
6องพิธกี ารศุลกากรสําหรับเครื6องเดินทางส่วนตัวของผูแ้ ทน
(๒) บทบัญญัตใิ นวรรค ๑ ไม่ใช้บงั คับในความเกีย6 วข้องระหว่างภาคีพธิ สี ารกับ
ผูแ้ ทนของภาคีพธิ สี าร นอกจากนี% บทบัญญัตใิ นอนุวรรค (ก) (ง) (จ) และ (ฉ) ของวรรค (๑)
จะไม่ใช้บงั คับในความเกีย6 วข้องระหว่างภาคีพธิ สี ารกับคนชาติหรือผูม้ ถี นิ6 พํานักถาวรของ
ภาคีพธิ สี ารนัน%
ข้อ ๑๐
ผูเ้ ชียวชาญ
(๑) ในการปฏิบ ัติภ าระหน้ า ที6 ท างการที6เกี6ย วกับ งานองค์ก ารและระหว่ า ง
การเดินทางไปและกลับจากสถานทีป6 ฏิบตั ภิ าระหน้าทีข6 องตน ให้ผเู้ ชีย6 วชาญได้รบั เอกสิทธิ d
และความคุม้ กันดังนี%
(ก) ความคุม้ กันจากเขตอํานาจศาล ซึง6 การกระทํา รวมถึงถ้อยคําด้วยวาจา
หรือลายลักษณ์ อกั ษร ซึ6งได้กระทําในการปฏิบตั ิภาระหน้ าที6ทางการ
ทัง% นี% แม้ภายหลังจะสิน% สุดภารกิจของผู้เชี6ยวชาญแล้ว อย่างไรก็ตาม
ผูเ้ ชีย6 วชาญไม่ได้รบั ความคุม้ กันในกรณีความเสียหายอันเกิดจากยานยนต์
หรือพาหนะขนส่งอื6นทีเ6 ป็ นของหรือขับขีโ6 ดยผูเ้ ชีย6 วชาญ
(ข) การละเมิดมิได้ซง6ึ เอกสารทางการทัง% ปวงของผูเ้ ชีย6 วชาญ
(ค) ได้รบั การประติบตั ิเช่นเดียวกับที6ให้แก่พนักงานขององค์การระหว่าง
รัฐบาลในเรื6องเงินตราและการควบคุมการปริวรรตเงินตรา
(ง) การยกเว้น พร้อมทัง% สมาชิก ของครอบครัวซึ6งประกอบเป็ นส่วนของ
ครัวเรือนของตน จากข้อกํากัดเกี6ยวกับการเข้าเมืองและการทะเบียน
คนต่างด้าว
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(จ) การอํ า นวยความสะดวกในเรื6อ งเกี6ย วกับ สัม ภาระส่ ว นบุ ค คลของ
ผูเ้ ชีย6 วชาญเช่นเดียวกับทีใ6 ห้แก่ผเู้ ชีย6 วชาญขององค์การระหว่างรัฐบาลอื6น
(๒) ภาคีพิธสี ารไม่จําต้องให้เอกสิทธิและความคุ
้มกันที6อ้างถึงในอนุ วรรค (ค)
d
(ง) และ (จ) ของวรรค (๑) แก่คนชาติหรือผูม้ ถี นิ6 พํานักถาวรของภาคีพธิ สี ารนัน%
ข้อ ๑๑
การแจ้งชือบุค คลในคณะเจ้าหน้ า ทีและผูเ้ ชียวชาญ
ให้ ผู้ อํ า นวยการองค์ ก ารแจ้ ง ชื6อ และสัญ ชาติ ข องบุ ค คลในคณะเจ้ า หน้ า ที6
และผู้เชี6ยวชาญ ซึ6งบทบัญญัติของข้อ ๗ ข้อ ๘ และข้อ ๑๑ จะใช้บงั คับแก่ภาคีพิธสี าร
อย่างน้อยปี ละหนึ6งครัง% ทุกปี
ข้อ ๑๒
การสละเอกสิ ทธิ% แ ละความคุม้ กัน
(๑) เอกสิทธิ d การยกเว้น และความคุม้ กันใด ๆ ทีใ6 ห้ตามพิธสี ารนี% ไม่ได้มอบให้
เพื6อ ประโยชน์ ส่ว นบุ ค คลของปั จ เจกชน แต่ เพื6อ การปฏิบ ัติ งานอย่ างมีป ระสิท ธิภ าพ
ตามภาระหน้าทีท6 างการของบุคคลเหล่านัน%
(๒) หากผู้มีอํานาจหน้ าที6ตามรายการข้างท้ายข้อนี% มีความเห็น ว่า เอกสิท ธิ d
และความคุ้ม กัน จะขัด ขวางต่ อ กระบวนการยุ ติธรรม และในทุ ก กรณี อ าจสละสิท ธิได้
โดยไม่กระทบต่อความมุ่งประสงค์ของการได้รบั เอกสิทธิและความคุ
้มกัน ให้ผู้มอี ํานาจ
d
หน้าทีเ6 หล่านี%มสี ทิ ธิและหน้าทีใ6 นการสละเอกสิทธิและความคุ
ม้ กันเช่นว่านัน% ได้
d
(ก) ภาคีพธิ สี าร ในส่วนทีเ6 กีย6 วกับผูแ้ ทนของภาคีพธิ สี าร
(ข) สมัชชา ด้วยการเรียกประชุมสมัยวิสามัญหากจําเป็ น ในส่วนทีเ6 กีย6 วกับ
องค์การหรือผูอ้ าํ นวยการขององค์การ
(ค) ผู้ อํ า นวยการองค์ ก าร ในส่ ว นที6 เกี6 ย วกับ บุ ค คลในคณะเจ้ า หน้ า ที6
และผูเ้ ชีย6 วชาญ

๒๘๖

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑๐

ข้อ ๑๓
การให้ค วามช่ว ยเหลือ ปัจ เจกชน
ให้บรรดาภาคีพิธีสารดําเนิ น มาตรการที6เหมาะสม เพื6ออํานวยความสะดวก
ในการเข้าเมือง การพักอาศัย และการออกจากเมืองของผูแ้ ทน บุคคลในคณะเจ้าหน้าที6
และผูเ้ ชีย6 วชาญ
ข้อ ๑๔
การปฏิ บ ตั ิ ต ามกฎหมายและกฎข้อ บังคับ
โดยไม่ ก ระทบต่ อ บทบัญ ญัติอ6ืน ของพิธีส ารนี% ให้อ งค์ก ารและบุ ค คลทัง% ปวง
ทีไ6 ด้รบั เอกสิทธิและความคุ
ม้ กันตามพิธสี าร เคารพต่อกฎหมายและกฎข้อบังคับของภาคี
d
พิธสี ารทีเ6 กีย6 วข้อง และให้ความร่วมมือตลอดเวลากับพนักงานเจ้าหน้าทีข6 องภาคีเหล่านัน%
เพื6อประกันการเคารพต่อกฎหมายและกฎบังคับของภาคีพธิ สี ารทีเ6 กีย6 วข้อง
ข้อ ๑๕
มาตรการระวังภัย ล่ว งหน้ า
แต่ละภาคีพธิ สี ารคงไว้ซง6ึ สิทธิทจ6ี ะดําเนินมาตรการระวังภัยล่วงหน้าตามทีจ6 าํ เป็ น
เพื6อผลประโยชน์ดา้ นความมันคงของตน
6
ข้อ ๑๖
การระงับ ข้อ พิ พาท
ข้อพิพาทใดระหว่างภาคีพธิ สี าร หรือระหว่างองค์การกับภาคีพธิ สี ารเกี6ยวกับ
การตีความหรือการใช้บงั คับพิธกี าร ให้ตกลงกันด้วยการเจรจาหรือวิธกี ารอื6นตามทีต6 กลงกัน
หากข้อ พิ พ าทนั น% ไม่ อ าจตกลงกัน ได้ ภ ายในสิบ สองเดือ น บรรดาภาคีท6ี เกี6ย วข้อ ง
โดยความตกลงร่วมกันอาจเสนอข้อพิพาทให้คณะอนุญาโตตุลาการ ซึง6 มีองค์คณะสามคน
เป็ นผู้วินิจฉัย โดยภาคีแต่ละฝ่ ายในข้อพิพาทจะเลือกอนุ ญาโตตุ ลาการข้างละหนึ6งคน
และอนุ ญาโตตุ ล าการคนที6 ส าม ซึ6 ง จะเป็ นประธานของคณะจะได้ ร ับ เลื อ กจาก
อนุ ญาโตตุลาการสองคนข้างต้น ถ้าอนุ ญาโตตุลาการสองคนข้างต้นไม่อาจตกลงกันได้
เกี6 ย วกั บ อนุ ญ าโตตุ ล าการคนที6 ส ามภายในสองเดื อ นนั บ แต่ ท6ี ต นได้ ร ับ แต่ ง ตั %ง

๒๘๗

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑๑

ให้ ป ระธานศาลยุ ติ ธ รรมระหว่ า งประเทศเป็ นผู้ เ ลื อ กอนุ ญ าโตตุ ล าการคนที6 ส าม
ให้คณะอนุ ญาโตตุลาการกําหนดกระบวนวิธพี จิ ารณาของตนเองและให้คําวินิจฉัยของ
คณะอนุญาโตตุลาการถือเป็ นเสร็จเด็ดขาดและผูกพันภาคีในข้อพิพาท
ข้อ ๑๗
ความตกลงเพิมเติ ม
องค์การอาจทําความตกลงประกอบเพิม6 เติมกับภาคีพธิ สี ารใดได้ เพื6อให้ขอ้ บท
แห่งพิธสี ารนี%มผี ลกับภาคีพธิ สี ารนัน% เพื6อประกันการดําเนินภาระหน้าทีอ6 ย่างมีประสิทธิภาพ
ขององค์การ
ข้อ ๑๘
การลงนาม การให้ส ตั ยาบัน และการภาคยานุว ตั ิ
(๑) พิธสี ารฉบับ นี%จะเปิ ดให้ลงนาม ณ กรุงลอนดอน ตัง% แต่ วนั ที6 ๑ ธันวาคม
ค.ศ. ๑๙๘๑ ถึงวันที6 ๓๑ พฤษภาคม ค.ศ. ๑๙๘๒
(๒) ภาคีทงั % ปวงแห่งอนุสญ
ั ญา นอกเหนือไปจากภาคีสาํ นักงานใหญ่อาจเข้าเป็ น
ภาคีพธิ สี ารนี%ได้โดย
(ก) การลงนามที6ไม่ต้องมีการให้สตั ยาบัน การยอมรับ หรือการให้ความ
เห็นชอบ หรือ
(ข) การลงนามทีต6 อ้ งมีการให้สตั ยาบัน การยอมรับ หรือการให้ความเห็นชอบ
ตามด้วยการสัตยาบันสาร สารยอมรับ หรือสารให้ความเห็นชอบ หรือ
(ค) การภาคยานุวตั ิ
(๓) การให้สตั ยาบัน การให้การยอมรับ การให้ความเห็นชอบ หรือภาคยานุ วตั ิ
จะมีผลเมื6อได้มกี ารมอบกรรมสารทีถ6 ูกต้องเหมาะสมแก่ผเู้ ก็บรักษา
(๔) ข้อสงวนต่อพิธสี ารนี%อาจทําได้โดยเป็ นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศ

๒๘๘

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑๒

ข้อ ๑๙
การใช้บ งั คับ และระยะเวลาของพิ ธ ีส าร
(๑) พิธสี ารนี%จะใช้บงั คับในวันทีส6 ามสิบหลังจากวันทีภ6 าคีอนุสญ
ั ญา ๑๐ ประเทศ
ได้ปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดในวรรค ๒ ของข้อ ๑๘
(๒) พิธสี ารนี%จะสิน% สุดการใช้บงั คับเมื6ออนุสญ
ั ญาสิน% สุดการใช้บงั คับ
ข้อ ๒๐
การใช้บ งั คับ และระยะเวลาสําหรับ รัฐ
(๑) สํา หรับ รัฐ ที6ไ ด้ป ฏิบ ัติต ามวรรค ๒ ของข้อ ๑๘ หลังจากพิธีส ารนี% มีผ ล
ใช้บงั คับ พิธีสารใช้บงั คับในวันที6สามสิบหลังจากวันที6ลงนามหรือวันที6มอบสารเช่นว่า
ให้แก่ผเู้ ก็บรักษาตามลําดับ
(๒) ภาคีใดแห่งพิธสี ารอาจบอกเลิกพิธสี ารนี% โดยการแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ไปยังผูเ้ ก็บรักษา การบอกเลิกจะมีผลเมื6อครบสิบสองเดือนหลังจากวันทีผ6 เู้ ก็บรักษาได้รบั
การแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรือในระยะเวลาทีน6 านกว่านัน% ตามทีอ6 าจระบุไว้ในหนังสือแจ้ง
(๓) ภาคีพิ ธีส ารจะสิ%น สุ ด การเป็ นภาคี พิ ธีส ารในวัน ที6 ส%ิน สุ ด การเป็ นภาคี
อนุสญ
ั ญา
ข้อ ๒๑
ผูเ้ ก็บ รัก ษา
(๑) ผูอ้ าํ นวยการองค์การจะเป็ นผูเ้ ก็บรักษาพิธสี ารนี%
(๒) ผู้เก็บ รัก ษาจะต้ อ งแจ้ง ภาคีท ัง% ปวงแห่ ง อนุ ส ญ
ั ญาโดยพลัน โดยเฉพาะ
เกีย6 วกับ
(ก) การลงนามใด ๆ ในพิธสี าร
(ข) การมอบสัตยาบันสาร สารยอมรับ สารเห็นชอบ หรือภาคยานุวตั สิ ารใด ๆ
(ค) วันทีพ6 ธิ สี ารนี%ใช้บงั คับ
(ง) วันทีร6 ฐั ใดสิน% สุดการเป็ นภาคีพธิ สี าร
(จ) การติดต่อสือ6 สารอื6นใดทีเ6 กีย6 วข้องกับพิธสี ารนี%

๒๘๙

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑๓

(๓) เมื6อพิธสี ารนี%ใช้บงั คับแล้ว ให้ผูเ้ ก็บรักษาส่งสําเนาพิธสี ารฉบับจริงทีร6 บั รอง
แล้วไปยังสํานักงานเลขาธิการสหประชาชาติ เพื6อการลงทะเบียนและการตีพมิ พ์ตามข้อ ๑๐๒
แห่งกฎบัตรสหประชาชาติ
ข้อ ๒๒
ตัว บททีถูก ต้อ ง
พิธีสารนี% จดั ทําเป็ น ฉบับ เดีย ว เป็ น ภาษาอังกฤษ ฝรังเศส
6
รัส เซีย และสเปน
โดยทุกภาษาถูกต้องแท้จริงเท่าเทียมกัน และมอบไว้กบั ผู้อํานวยการองค์การซึ6งจะส่ง
สําเนาทีร6 บั รองแล้วให้ภาคีอนุสญ
ั ญาแต่ละประเทศ
เพื6อเป็ นพยานในการนี% ผู้ลงนามข้างท้ายนี% ซึ6งได้รบั มอบอํานาจเพื6อความมุ่ง
ประสงค์นนั % โดยถูกต้องจากรัฐบาลของตนได้ลงนามพิธสี ารนี%
ทําขึน% ณ กรุงลอนดอน เมื6อวันทีห6 นึ6ง เดือนธันวาคม คริสต์ศกั ราชหนึ6งพันเก้าร้อย
แปดสิบเอ็ด

๒๙๐

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมายเหตุ :- เหตุ ผลในการประกาศใช้พ ระราชบัญ ญัติฉ บับ นี% คือ โดยที6ป ระเทศไทย
ได้เข้าเป็ นภาคีอนุ สญ
ั ญาว่าด้วยองค์การดาวเทียมเคลื6อนที6ระหว่างประเทศ ซึ6งทําเมื6อ
วัน ที6 ๓ กัน ยายน พ.ศ. ๒๕๑๙ และมีพ ัน ธกรณี ท6ีจะต้อ งเข้า เป็ น ภาคีพิธีส ารว่ าด้ว ย
เอกสิท ธิแd ละความคุ้ม กัน ขององค์ก ารดาวเทีย มเคลื6อ นที6ร ะหว่า งประเทศ ซึ6งทํ าเมื6อ
วัน ที6 ๑ ธัน วาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ ที6 แ ก้ ไ ขเพิ6 ม เติ ม โดยความตกลง ซึ6 ง ทํ า เมื6 อ วัน ที6
๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๑ ตามพิธสี ารนี%ภาคีแต่ละประเทศต้องให้เอกสิทธิและความคุ
ม้ กัน
d
แก่องค์การดาวเทียมเคลื6อนทีร6 ะหว่างประเทศ เจ้าหน้าทีข6 ององค์การ และผูแ้ ทนภาคีของ
องค์การ ตามที6ระบุไว้ในพิธสี าร ดังนัน% เพื6อให้การคุม้ ครองการดําเนินงานขององค์การ
ในประเทศไทยเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็ นการอนุวตั กิ ารให้เป็ นไปตามข้อผูกพัน
ในพิธีส ารดัง กล่ า ว รวมทัง% เพื6อ ให้ อ งค์ก ารมีส ภาพเป็ นนิ ติบุ ค คลตามกฎหมายไทย
จึงจําเป็ นต้องตราพระราชบัญญัตนิ %ี

๒๙๑

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พระราชบัญญัติ
คุม้ ครองการดําเนินงานขององค์การความร่วมมือ
ด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก
พ.ศ. ๒๕๕๐
ภูมพิ ลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที6 ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
เป็ นปี ท6ี ๖๒ ในรัชกาลปั จจุบนั
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพ ลอดุ ล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยทีเ6 ป็ นการสมควรมีกฎหมายคุม้ ครองการดําเนินงานขององค์การความร่วมมือ
ด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก
จึง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้า ฯ ให้ต ราพระราชบัญ ญั ติข%ึน ไว้โ ดยคํ า แนะนํ า
และยินยอมของสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ดังต่อไปนี%
มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน%ีเรียกว่า “พระราชบัญญัติคุม้ ครองการดําเนินงาน
ขององค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก พ.ศ. ๒๕๕๐”
มาตรา ๒ ๑ พระราชบั ญ ญั ติ น%ี ใ ห้ ใ ช้ บ ั ง คั บ ตั %ง แต่ ว ัน ถั ด จากวัน ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตนิ %ี
“อนุ สญ
ั ญา” หมายความว่า อนุ สญ
ั ญาว่าด้วยองค์การความร่วมมือด้านอวกาศ
แห่งเอเชียแปซิฟิกซึง6 รัฐบาลแห่งประเทศไทยได้ลงนามเมื6อวันที6 ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
“องค์การ” หมายความว่า องค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก
ทีจ6 ดั ตัง% ขึน% ตามอนุสญ
ั ญา
“บุคคลในคณะเจ้าหน้าที6” หมายความว่า คณะมนตรีขององค์การ เลขาธิการ
ขององค์การ เจ้าหน้าทีข6 องสํานักงานเลขาธิการขององค์การ และผูเ้ ชีย6 วชาญขององค์การ

๑

ราชกิจจานุ เบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนที6 ๕ ก/หน้า ๓๕/๙ มกราคม ๒๕๕๑
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มาตรา ๔ เพื6อคุม้ ครองการดําเนินงานในประเทศไทยขององค์การให้บรรลุผล
ตามความมุ่งประสงค์
(๑) ให้ ย อมรับ นั บ ถื อ ว่ า องค์ ก ารเป็ นนิ ติ บุ ค คล และให้ ถื อ ว่ า มี ภู มิ ลํ า เนา
ในประเทศไทย
(๒) ให้องค์การ บุคคลในคณะเจ้าหน้าที6 และผูแ้ ทนรัฐสมาชิกแต่ละประเทศของ
องค์การ ได้รบั เอกสิทธิแd ละความคุ้ม กันเท่าที6จําเป็ นแก่การปฏิบตั ิหน้ าที6ขององค์การ
หรือการปฏิบตั ิภารกิจเกี6ยวเนื6องกับหน้าที6ขององค์การเพื6อให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์
ขององค์การดังคําแปลอนุ สญ
ั ญาท้ายพระราชบัญญัตนิ %ี หรือตามทีร6 ฐั บาลแห่งประเทศไทย
จะได้ทําความตกลงต่ อไปกับ องค์การในเรื6องเอกสิท ธิแd ละความคุ้ม กัน เช่น เดียวกับ ที6
รัฐ บาลแห่ ง ประเทศไทยได้ให้แ ก่ ท บวงการชํ า นั ญ พิเศษขององค์ก ารสหประชาชาติ
ตามพระราชบัญญัตคิ ุม้ ครองการดําเนินงานของสหประชาชาติและทบวงการชํานัญพิเศษ
ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๐๔
มาตรา ๕ ให้รฐั มนตรีว่าการกระทรวงการต่ างประเทศและรัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ6 สารรักษาการตามพระราชบัญญัตนิ %ี
ผูร้ บั สนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
นายกรัฐมนตรี
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อนุส ญ
ั ญาว่า ด้ว ยองค์การความร่วมมือ
ด้า นอวกาศแห่งเอเชีย แปซิ ฟิก

๒๙๔
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อนุส ญ
ั ญาว่า ด้ว ยองค์ก ารความร่ว มมือ ด้า นอวกาศแห่งเอเชีย แปซิ ฟิก
รัฐ ภาคีแ ห่งอนุส ญ
ั ญาฉบับ นี4
ยอมรับ ความสําคัญของการแสวงประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศทางสันติเพื6อส่งเสริม
การพัฒ นาเศรษฐกิจ และสังคมอย่ างยังยื
6 นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิ กเพื6อความรุ่งเรือ ง
ร่วมกันในภูมภิ าคนี%
ปรารถนา ทีจ6 ะกระชับความร่วมมือพหุภาคีระหว่างประเทศต่าง ๆ ในภูมภิ าคเอเชียและ
แปซิ ฟิ กในสาขาอวกาศ บนพื% น ฐานแห่ ง การประยุ ก ต์ ใ ช้ ป ระโยชน์ โ ดยสัน ติ จ าก
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
ต ระหนั ก ถึ ง ความเป็ นจริง ในความมหาศาลของทรัพ ยากรทางวิช าการ การเงิน
และบุ ค คลที6 จํ า เป็ นต่ อ การพั ฒ นาเพื6 อ ประยุ ก ต์ ใ ช้ ป ระโยชน์ จ ากวิท ยาศาสตร์แ ละ
เทคโนโลยีอวกาศ มีถงึ ขนาดทีค6 วรจะรวมทรัพยากรต่าง ๆ ของประเทศในภูมภิ าคเอเชีย
แปซิฟิกเข้าด้วยกันเพื6อดําเนินกิจกรรมเหล่านัน%
ยอมรับ ว่า อนุ สญ
ั ญาฉบับนี%จะเป็ นประโยชน์ต่อรัฐสมาชิกแห่งภูมภิ าคในความร่วมมือ
พหุภาคีในด้านวิทยาศาสตร์อวกาศ เทคโนโลยีอวกาศรวมทัง% การประยุกต์ใช้ประโยชน์
อย่ า งสัน ติโ ดยให้ มีก ารนํ า ทรัพ ยากรด้ า นเทคโนโลยี การเงิน และบุ ค คลมารวมกัน
เพื6อทีจ6 ะทําให้รฐั สมาชิกสามารถร่วมกันพัฒนาในส่วนของโครงการ/กิจกรรมทีเ6 กีย6 วข้องกับ
สาขาต่าง ๆ เหล่านัน%
เชื อ ว่ า การจัด ตัง% องค์ก ารความร่ว มมือ ด้า นอวกาศแห่ ง เอเชีย แปซิฟิ ก ที6เป็ น อิส ระ
เพื6 อ ความร่ ว มมื อ พหุ ภ าคี ข องภู มิ ภ าคในการประยุ ก ต์ ใ ช้ ป ระโยชน์ โ ดยสัน ติ จ าก
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศซึง6 อยู่บนพืน% ฐานแห่งการใช้ประโยชน์อวกาศโดยสันติ
หลักแห่งผลประโยชน์ร่วมกันและการเสริมซึง6 กันและกัน รวมทัง% การหารือและการพัฒนา
ด้ ว ยความเที ย มกั น จะป รั บ ป รุ ง สมรรถน ะของรั ฐ สมาชิ ก ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ในด้ า นวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีอ วกาศและการประยุ ก ต์ ใ ช้ ป ระโยชน์ โ ดยสัน ติ
และจะก่อให้เกิดประโยชน์ดา้ นเศรษฐกิจและสังคมต่อรัฐสมาชิกแต่ละรัฐมากขึน%
ได้ต กลงกัน ดังต่อ ไปนี4
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๒

บทที ๑ เรืองทัวไป
ข้อ ๑
การจัด ตัง4 องค์ก ารความร่วมมือ ด้า นอวกาศแห่งเอเชีย แปซิ ฟิก
๑. องค์ก ารความร่ว มมือ ด้านอวกาศแห่ งเอเชีย แปซิฟิ กได้จ ดั ตัง% ขึ%น ตามอนุ สญ
ั ญานี%
(ต่อไปในทีน6 %ีเรียกว่า “องค์การ”)
๒. สํานัก งานใหญ่ ขององค์ก าร จะตัง% อยู่ในสาธารณรัฐประชาชนจีน (ซึ6งต่ อ ไปในที6น%ี
เรียกว่า “รัฐเจ้าภาพ”)
๓. ในการหารือ กับ รัฐ บาลของรัฐ เจ้า ภาพ องค์ก ารอาจจัด ให้ มีสํา นั ก งานสาขาและ
สิง6 อํานวยความสะดวกทีเ6 กีย6 วข้องภายในดินแดนของรัฐเจ้าภาพ
๔. ในการหารือกับรัฐสมาชิกอื6น องค์การอาจจัดให้มสี าํ นักงานสาขาและสิง6 อํานวยความสะดวก
ทีเ6 กีย6 วข้องภายในดินแดนของรัฐสมาชิกอื6นได้
ข้อ ๒
คํา นิ ย าม
เพือความมุ่งประสงค์แ ห่งอนุส ญ
ั ญาฉบับ นี4
ก) “องค์การ” หมายถึง องค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก (แอ๊ปสโค)
ข) “รัฐบาลเจ้าภาพ” หมายถึง รัฐบาลของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึง6 เป็ นทีต6 งั % องค์การ
ค) “รัฐสมาชิก” หมายถึง รัฐสมาชิกขององค์การ
ง) “คณะมนตรี” หมายถึ ง หน่ ว ยงานสู ง สุ ด ขององค์ ก ารความร่ ว มมือ ด้ า นอวกาศ
แห่งเอเชียแปซิฟิก ซึง6 ประกอบด้วยผูแ้ ทนที6ได้รบั การมอบอํานาจอย่างเป็ นทางการ
จากรัฐสมาชิก
จ) “ประธาน” หมายถึง ประธานของคณะมนตรี
ฉ) “สํานักงานเลขาธิการ” หมายถึง องค์กรบริห ารขององค์การ ซึ6งสํานักงานตัง% อยู่ใน
สาธารณรัฐประชาชนจีน
ช) “เลขาธิการ” หมายถึง หัวหน้าเจ้าหน้าทีฝ6 ่ ายบริหารและเป็ นตัวแทนทางกฎหมายของ
องค์การ

๒๙๖
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๓

ข้อ ๓
สถานะทางกฎหมาย
ให้องค์การเป็ นองค์การระหว่างประเทศระดับรัฐบาล องค์การเป็ นหน่ วยงานอิสระทีม6 ไิ ด้
แสวงหากําไรทีม6 นี ิตฐิ านะระหว่างประเทศอย่างสมบูรณ์
ข้อ ๔
วัต ถุป ระสงค์
วัต ถุป ระสงค์ข ององค์ก าร มีด งั นี4
๑. ส่งเสริม และสนับสนุ น การพัฒ นาโครงการความร่วมมือด้านอวกาศของรัฐสมาชิก
โดยกํ า หนดพื% น ฐานแห่ ง ความร่ ว มมื อ เพื6 อ การใช้ วิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี
ด้านอวกาศอย่างสันติ
๒. ดํ า เนิ น การอย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพในอัน ที6จ ะช่ ว ยเหลือ รัฐ สมาชิก ในด้า นการวิจ ัย
การพั ฒ นาเทคโนโลยี อ วกาศ การประยุ ก ต์ ใ ช้ ป ระโยชน์ และการฝึ ก อบรม
โดยดําเนินการ และนํานโยบายการพัฒนากิจการอวกาศไปปฏิบตั ิ
๓. ส่ ง เสริม ความร่ ว มมือ การพัฒ นาร่ ว มกับ และการแบ่ ง ปั นความสํ า เร็จ ระหว่ า ง
รัฐสมาชิกในด้านเทคโนโลยีอวกาศ และการประยุกต์ใช้ประโยชน์ เช่นเดียวกับการวิจยั
วิทยาศาสตร์อวกาศโดยการใช้ประโยชน์ จากการชักนํ าศักยภาพด้านความร่วมมือ
ในภูมภิ าค
๔. ขยายความร่วมมือระหว่างวิสาหกิจและสถาบันทีเ6 กีย6 วข้องของรัฐสมาชิก และส่งเสริม
การใช้เทคโนโลยีอวกาศและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเหล่านัน% ในเชิงอุตสาหกรรม
๕. มีส่ว นช่ วยให้เกิด การใช้ป ระโยชน์ จ ากอวกาศโดยสัน ติ ในกิจ กรรมความร่ ว มมือ
ระหว่างประเทศด้านเทคโนโลยีอวกาศและการประยุกต์ใช้ประโยชน์
ข้อ ๕
นโยบายด้า นอุต สาหกรรม
๑. คณะมนตรีต้องจัดทํานโยบายด้านอุตสาหกรรมที6สอดคล้องกับการดําเนินโครงการ
และกิจกรรมต่าง ๆ รวมทัง% โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐสมาชิกอย่างคุม้ ค่า

๒๙๗
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๔

๒. ภาคอุตสาหกรรมของรัฐสมาชิกทัง% ปวงจะต้องได้รบั บุรมิ สิทธิ/โอกาสมากที
6สุดเท่าที6
d
จะเป็ นไปได้ท6จี ะเข้าร่วมในภารกิจที6เกี6ยวข้องกับการนํ าโครงการและกิจกรรมของ
องค์การไปปฏิบตั ิ
๓. ในระหว่ า งการนํ า โครงการและกิจ กรรมต่ า ง ๆ ขององค์ ก ารไปปฏิบ ัติ รวมทัง%
การพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและผลผลิตจากเทคโนโลยีอวกาศที6เกี6ยวข้อง องค์การ
ต้องทํ าให้แ น่ ใจว่ารัฐสมาชิก ทัง% ปวงจะมีส่วนร่ว มอย่ างเป็ น ธรรมตามสัด ส่ว นของ
เงินลงทุน ซึง6 อาจรวมถึงการลงทุนด้านเทคโนโลยี
๔. แนวคิด “ ผลตอบแทนที ยุติ ธ รรม” สําหรับรัฐสมาชิกต้องเป็ นเสาหลักของนโยบาย
ด้า นอุ ต สาหกรรมขององค์ ก าร องค์ ก ารต้ อ งพยายามเสริม สร้า งความสามารถ
ในการแข่งขัน ด้านอุตสาหกรรมของรัฐสมาชิก โดยการใช้ประโยชน์ จากศักยภาพ
ด้านอุตสาหกรรมทีม6 อี ยู่ของรัฐสมาชิกในเบือ% งต้น โดยการพัฒนา รวมทัง% การธํารงไว้
ซึง6 เทคโนโลยีอวกาศและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ดังกล่าว ตลอดจนการกระตุน้ ให้มกี ารพัฒนา
โครงสร้างทางอุตสาหกรรมตามความต้องการของตลาด
๕. นโยบายด้านอุตสาหกรรมต้องมีเป้ าหมายหลักดังนี%
ก) การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมในภู มิ ภ าคเอเชี ย - แปซิ ฟิ ก ให้ แ ข่ ง ขัน ได้ โ ดยใช้
การประกวดราคาแข่งขันอย่างเสรี
ข) การกระจายเทคโนโลยีท6ีเกี6ยวข้องระหว่ างรัฐสมาชิก เพื6อก่ อให้ เกิดความเชี6ยวชาญ
เฉพาะทีจ6 าํ เป็ นสําหรับโครงการและกิจกรรมขององค์การ
๖. ในการนํานโยบายด้านอุตสาหกรรมไปปฏิบตั ิ ประธานคณะมนตรีจะต้องปฏิบตั ิตาม
คําสังของคณะมนตรี
6
บทที ๒ ขอบเขตของความร่ว มมือ และกิ จ กรรมด้า นความร่ว มมือ
ข้อ ๖
ขอบเขตของความร่วมมือ
องค์การจะดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามสาขาแห่งความร่วมมือดังนี%
๑. เทคโนโลยีอวกาศและโครงการการประยุกต์ใช้ประโยชน์
๒. การสํารวจโลก การจัดการภัยพิบตั ิ การคุม้ ครองสิง6 แวดล้อม การสือ6 สารผ่านดาวเทียม
การนําทางและกําหนดพิกดั ด้วยดาวเทียม
๓. การวิจยั ด้านวิทยาศาสตร์อวกาศ
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๔. การศึ ก ษา การฝึ กอบรม และการแลกเปลี6 ย นนั ก วิ ท ยาศาสตร์ /ผู้ เ ชี6 ย วชาญ
ด้านเทคโนโลยี
๕. การจัดตัง% ศูนย์ขอ้ มูลกลาง เพื6อการพัฒนาโครงการขององค์การ ตลอดจนการเผยแพร่
ข้อสนเทศทางวิชาการ และข้อสนเทศอื6นทีเ6 กีย6 วกับโครงการและกิจกรรมขององค์การ
๖. โครงการความร่วมมืออื6น ๆ ทีร6 ฐั สมาชิกได้ตกลงกัน
ข้อ ๗
กิ จ กรรมพืน4 ฐาน
๑. กิจกรรมพืน% ฐานขององค์การจะรวมถึง
ก) การจัดทําแผนงานด้านกิจกรรม และพัฒนาอวกาศขององค์การ
ข) การวิจยั ขัน% พืน% ฐานเกีย6 วกับเทคโนโลยีอวกาศและการประยุกต์ใช้
ค) การขยายการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศทีไ6 ด้มกี ารพัฒนาถึงขัน% ใช้งานได้แล้ว
ง) การจัด กิจกรรมการศึก ษา และฝึ ก อบรมเกี6ย วกับ วิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี
อวกาศ ตลอดจนการประยุกต์ใช้ประโยชน์
จ) การบริหารงานและดูแลสํานักงานสาขา และสิง6 อํานวยความสะดวก ตลอดจนระบบ
เครือข่ายขององค์การ
ฉ) ดําเนินกิจกรรมทีจ6 าํ เป็ นอื6น ๆ เพื6อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์การ
๒. รัฐสมาชิกทัง% ปวงต้องร่วมในกิจกรรมพืน% ฐานดังกล่าวในวรรค ๑ ของข้อนี%
ข้อ ๘
กิ จ กรรมทางเลือ ก
๑. นอกเหนือจากกิจกรรมพื%นฐานที6ระบุในข้อ ๗ แล้ว องค์การจะต้องให้คําแนะนํ าและ
จัดให้มีโครงการด้านเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์อวกาศและการประยุกต์ใช้ประโยชน์
ที6เหมาะสมแก่รฐั สมาชิก สําหรับ นํ าไปปฏิบ ัติร่วมกันโดยรัฐสมาชิกที6เลือกเข้าร่วม
ในโครงการดังกล่าว
๒. โครงการเช่นว่านัน% จะดําเนินการตามหลักของผลตอบแทนจากการลงทุน รัฐสมาชิก
จะได้รบั ผลตอบแทนจากกิจกรรมที6เลือกไว้ ตามสัดส่วนของการลงทุนที6รฐั สมาชิก
เข้าร่วม
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บทที ๓ สมาชิ กภาพ
ข้อ ๙
สมาชิ ก
๑. องค์การจะเปิ ดรับสมาชิกทุกประเทศทีเ6 ป็ นสมาชิกของสหประชาชาติในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิก
๒. รัฐสมาชิกจะมีสทิ ธิโดยสมบูรณ์ในการออกเสียงลงคะแนน
๓. รัฐ สมาชิ ก ทัง% ปวงจะมี สิท ธิเ ข้า ร่ ว มโครงการความร่ ว มมื อ และกิ จ กรรมต่ า ง ๆ
ทีด6 าํ เนินการโดยองค์การ
๔. รัฐสมาชิกทัง% ปวงจะต้องมีสว่ นร่วมชําระค่าบํารุงสําหรับการดําเนินงานขององค์การ
๕. การเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การ จะไม่มผี ลกระทบต่อความร่วมมือทวิภาคี
และพหุภาคีของรัฐสมาชิกทีม6 ใี นปั จจุบนั หรืออนาคต
๖. รัฐสมาชิกใด ๆ ของสหประชาชาติหรือองค์การระหว่างประเทศทีเ6 กีย6 วข้องกับกิจกรรม
ด้านอวกาศ อาจได้รบั สถานะเป็ นผู้สงั เกตการณ์ โดยความเห็นชอบของคณะมนตรี
อย่างเป็ นเอกฉันท์ ผูส้ งั เกตการณ์จะไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในทีป6 ระชุมของคณะมนตรี
๗. รัฐทีม6 ไิ ด้อยู่ในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิกและเป็ นสมาชิกของสหประชาชาติ สามารถสมัคร
เป็ นสมาชิกสมทบได้ คณะมนตรีอาจพิจารณาตัดสินโดยฉันทามติให้เข้าร่วมองค์การ
คณะมนตรีอ าจตัด สิน โดยฉัน ทามติในเรื6องข้อกํ าหนดและเงื6อ นไขในการเข้าเป็ น
สมาชิก ร่ ว ม (การชํ า ระค่ า บํ า รุ ง การมีส่ ว นร่ว มในกิจ กรรมพื%น ฐาน และกิจ กรรม
ความร่วมมือต่าง ๆ ขององค์การ ฯลฯ) สมาชิกสมทบจะไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ในการประชุมของคณะมนตรี
บทที ๔ องค์ก รทีปฏิ บ ตั ิ หน้ าที
ข้อ ๑๐
องค์ก รขององค์ก าร
๑. องค์กรขององค์การ ประกอบด้วย
ก) คณะมนตรี ทีจ6 ะมีประธานมนตรีเป็ นหัวหน้า และ
ข) สํานักงานเลขาธิการ ทีจ6 ะมีเลขาธิการเป็ นหัวหน้าคณะ
๒. องค์การ สามารถจัดตัง% สถาบันย่อยขึน% ได้ตามทีเ6 ห็นว่าจําเป็ นสําหรับการปฏิบตั ิงาน
และการบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์การ
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บทที ๕ คณะมนตรีข ององค์การ
ข้อ ๑๑
องค์ป ระกอบของคณะมนตรี
๑. คณะมนตรีจะเป็ นหน่วยงานสูงสุดทีม6 อี าํ นาจตัดสินใจขององค์การ
๒. คณะมนตรีจ ะต้องประกอบด้วยรัฐมนตรีห รือ ผู้แทนระดับ กระทรวงของหน่ วยงาน
ด้านอวกาศแห่งชาติข องรัฐสมาชิก รัฐสมาชิกแต่ ละรัฐจะต้องแต่ งตัง% รัฐมนตรีห รือ
ผูแ้ ทนระดับกระทรวงหนึ6งท่านเพื6อการเป็ นตัวแทนในคณะมนตรี
๓. คณะมนตรีจ ะต้ อ งเลือ กประธานหนึ6 ง คนและรองประธานสองคน โดยให้ มีว าระ
การดํารงตําแหน่งสองปี
ข้อ ๑๒
ความรับ ผิด ชอบของคณะมนตรี
คณะมนตรีจ ะต้อ ง
ก) กํ า หนดและให้ค วามเห็น ชอบต่ อ นโยบาย ตลอดจนกฎ ระเบีย บ ข้อ บัง คับ และ
กฎหมาย ทีอ6 งค์การต้องปฏิบตั ติ าม เพื6อให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์การ
ข) ให้ความเห็นชอบต่อการภาคยานุ วตั ิ การตัดและการสิน% สุดของสมาชิกภาพ และทํา
คําวินิจฉัยในเรื6องการรับเข้าเป็ นผูส้ งั เกตการณ์และสมาชิกสมทบ
ค) รับเอาและให้ความเห็นชอบต่อกฎข้อบังคับในการประชุมของตน
ง) รับเอาและให้ความเห็นชอบต่อรายงานประจําปี และแผนการดําเนินงานขององค์การ
จ) รับเอาและให้ความเห็นชอบต่อโครงการความร่วมมือและงบประมาณของโครงการ
ฉ) รับเอาและให้ความเห็นชอบต่ออัตราค่าบํารุงของรัฐสมาชิก และงบประมาณประจําปี
ขององค์การ
ช) ให้ความเห็นชอบต่อแผนงบประมาณห้าปี ตามระดับปั จจุบนั ของทรัพยากรทางการเงิน
และโดยกําหนดทรัพยากรทางการเงินทีจ6 ดั สรรให้องค์การ สําหรับช่วงเวลาห้าปี ถดั ไป
ซ) ให้ความเห็นชอบต่อรายงานค่าใช้จ่ายประจําปี และงบการเงินขององค์การ
ฌ) ให้ความเห็นชอบต่อบทบัญญัตใิ นเรื6องการบริหารจัดการอื6น ๆ ทัง% หมดขององค์การ
ญ) ให้ความเห็นชอบและจัดพิมพ์รายงานดุลประจําปี ขององค์การ ที6ผ่านการตรวจสอบ
บัญชีแล้ว
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ฎ) แต่งตัง% เลขาธิการและให้ความเห็นชอบต่อการแต่งตัง% เจ้าหน้าทีอ6 6นื ๆ โดยคณะมนตรี
การแต่งตัง% เลขาธิการอาจถูกเลื6อนออกไปเมื6อไรก็ได้เป็ นเวลาหกเดือน ในกรณีเช่นนัน%
ให้คณะมนตรีแต่งตัง% บุคคลทีเ6 หมาะสมเป็ นผูร้ กั ษาการแทนเลขาธิการสําหรับช่วงเวลานัน%
ซึ6งจะรับ ผิด ชอบต่ อการปฏิบ ัติภ ารกิจโดยให้มีอํานาจและความรับ ผิด ชอบตามที6
คณะมนตรีจะกําหนดสําหรับบุคคลผูน้ นั %
ฏ) ตัดสินใจให้ก่อตัง% สถาบันและสํานักงานสาขา และให้ความเห็นชอบต่อโครงสร้างของ
หน่วยงานเหล่านัน% ตลอดจนของสํานักงานเลขาธิการและอัตรากําลังของพนักงานของ
หน่วยงานนัน% ๆ
ฐ) แต่งตัง% เจ้าหน้าทีอ6 6นื ๆ ทีจ6 ะทําให้การประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การ ดําเนินไป
อย่างมีประสิทธิผล
ฑ) ตีความอนุสญ
ั ญาฉบับนี% หากได้รบั การร้องขอจากรัฐสมาชิกใด ๆ
ข้อ ๑๓
การประชุม ของคณะมนตรี
๑. คณะมนตรีจะประชุมตามทีแ6 ละเมื6อจําเป็ น แต่อย่างน้อยทีส6 ดุ ปี ละหนึ6งครัง% การประชุม
จะจัดขึน% ทีส6 าํ นักงานใหญ่ขององค์การ เว้นแต่คณะมนตรีจะกําหนดไว้เป็ นอย่างอื6น
๒. จะต้องมีก ารเข้าร่วมประชุ ม ของผู้แ ทนอย่ างเป็ น ทางการจากรัฐสมาชิก ส่วนใหญ่
จํ า นวนสองในสามของทัง% หมด จึง จะครบองค์ ป ระชุ ม สํ า หรับ การประชุ ม ของ
คณะมนตรี
ข้อ ๑๔
การออกเสีย ง
๑. รัฐสมาชิกแต่ละรัฐในคณะมนตรีจะมีคะแนนเสียงหนึ6งคะแนน
๒. เว้นแต่คณะมนตรีมมี ติเป็ นเอกฉันท์เป็ นอย่างอื6น คณะมนตรีจะต้องใช้ความพยายาม
ทุกวิถที างทีจ6 ะทําให้การตัดสินชีข% าดในเรื6องต่าง ๆ เป็ นไปโดยฉันทามติ
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บทที ๖ สํา นัก งานเลขาธิ ก าร
ข้อ ๑๕
องค์ป ระกอบของสํา นัก งานเลขาธิ การ
๑. สํานักงานเลขาธิการจะเป็ นองค์กรบริหารขององค์การ
๒. สํานักงานเลขาธิการจะต้องประกอบด้วยเลขาธิการและบุคคลในคณะเจ้าหน้าที6ของ
สํานักงานเลขาธิการ
ข้อ ๑๖
เลขาธิ ก าร
๑. เลขาธิการจะเป็ นหัวหน้าเจ้าหน้าทีบ6 ริหารขององค์การ และเป็ นผูแ้ ทนโดยนิตนิ ัยของ
องค์การ เลขาธิการจะมีอํานาจหน้าที6โดยสมบูรณ์ในการบริหารสํานักงานเลขาธิการ
ขององค์การ
๒. ให้คณะมนตรีแต่งตัง% เลขาธิการหนึ6งคนสําหรับดํารงตําแหน่ งเป็ นระยะเวลาห้าปี และ
อาจขยายวาระการดํ า รงตํ า แหน่ ง ของเลขาธิก ารได้ อีก วาระหนึ6 ง เป็ นเวลาห้ า ปี
คณะมนตรีโดยมติเสีย งข้า งมากสามในสี6ข องรัฐ สมาชิก ที6เข้า ประชุ ม คณะมนตรี
มีสทิ ธิถอดถอนเลขาธิการในระหว่างทีด6 าํ รงตําแหน่ง
๓. เลขาธิการจะต้องเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรี โดยไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ข้อ ๑๗
ความรับ ผิด ชอบของเลขาธิ การ
๑. เพื6อให้สอดคล้องกับคําสังที
6 อ6 อกโดยคณะมนตรี เลขาธิการจะต้องรายงานต่อคณะมนตรี
และจะต้องรับผิดชอบดังนี%
ก) การปฏิบตั ติ ามและการอนุ วตั กิ ารนโยบายทุกเรื6องขององค์การ ตามที6คณะมนตรี
ปรารถนา
ข) การทําให้บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์การ
ค) การจัดการและการดําเนินงานขององค์การ
ง) การร่างรายงานประจําปี แผนการดําเนินงาน และงบประมาณด้านการเงินของ
องค์การ เพื6อขอความเห็นชอบจากคณะมนตรี
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จ) จัดทําและอนุ วตั ิก ารบทบัญ ญัติว่าด้วยการบริห ารจัดการภายในของสํานักงาน
เลขาธิการ
ฉ) เสนอข้อ เสนอต่ อ คณะมนตรีเกี6ย วกับ โครงการและกิจ กรรมต่ า ง ๆ ตลอดจน
มาตรการต่าง ๆ ทีจ6 ดั วางขึน% เพื6อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของโครงการและกิจกรรม
ต่าง ๆ ขององค์การ
ช) การบรรจุ แ ละการบริห ารเจ้า หน้ า ที6ข องหน่ ว ยงานภายในจากรัฐ สมาชิก ตาม
กฎข้อบังคับว่าด้วยการปฏิบตั งิ านทีก6 าํ หนดโดยคณะมนตรี
ซ) การแต่งตัง% นักวิทยาศาสตร์ นักเทคโนโลยีและผู้เชี6ยวชาญอื6น ๆ ซึ6งไม่ใช่บุคคล
ในคณะเจ้าหน้าทีป6 ระจําในรูปของสัญญา เพื6อปฏิบตั กิ ารตามงานทีไ6 ด้รบั มอบหมาย
จากองค์การ
ฌ) เจรจาและลงนามทําความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยความเห็นชอบ
ของคณะมนตรี
๒. ความรับผิดชอบของเลขาธิการและคณะบุคคลเจ้าหน้าทีไ6 ม่ว่าจะเป็ นเจ้าหน้าทีป6 ระจํา
หรือเจ้าหน้ าที6ตามสัญ ญาก็ต าม ในส่วนที6เกี6ยวกับองค์การจะเป็ น ในระดับ ระหว่าง
ประเทศเท่านัน% ในการปฏิบตั หิ น้าทีข6 องตน บุคคลเหล่านัน% จะต้องไม่ขอหรือรับคําสัง6
จากรัฐบาลใด ๆ หรือจากองค์กรใด ๆ นอกองค์การ รัฐสมาชิกแต่ละรัฐจะต้องเคารพ
ความเป็ น สากลของความรับ ผิด ชอบของเลขาธิก ารและบุ ค คลในคณะเจ้า หน้ า ที6
และจะต้ อ งไม่ ใช้ อิท ธิพ ลใด ๆ ในลัก ษณะหรือ รู ป แบบใด ๆ ต่ อ บุ ค คลเหล่ า นั %น
ในการปฏิบตั หิ น้าทีใ6 ห้กบั องค์การ
บทที ๗ การเงิ น
ข้อ ๑๘
ข้อ ตกลงด้า นการเงิ น
๑. กองทุ น สําหรับ องค์ก าร จะจัด หาจากเงิน ค่ าบํารุ งของรัฐสมาชิก เงิน ให้เปล่ าตาม
ความสมัครใจของรัฐเจ้าภาพและรัฐสมาชิกอื6น ๆ เงินบริจาคและเงินอุดหนุ นที6ได้รบั
จากองค์การอื6น ๆ และบริการต่าง ๆ ทีใ6 ห้แก่ผอู้ 6นื
๒. รัฐ สมาชิก แต่ ล ะรัฐ จะต้ อ งมีส่ ว นร่ ว มในงบประมาณขององค์ ก าร ตามข้อ ตกลง
ด้านการเงินทีค6 ณะมนตรีเป็ นผูก้ าํ หนด
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๓. คณะมนตรีโดยฉันทามติจะต้องกําหนดอัตราเงินค่าบํารุงของรัฐสมาชิกแต่ละรัฐ อัตรา
ดังกล่าวจะต้องมีการทบทวนทุก ๆ สามปี
๔. อัต ราเงินค่ าบํารุงจากรัฐสมาชิก นัน% จะคํานวณตามระดับ การพัฒ นาทางเศรษฐกิจ
และค่าเฉลีย6 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติของรัฐสมาชิกต่อจํานวนประชากร
๕. รัฐสมาชิกแต่ละรัฐจะต้องจ่ายเงินค่าบํารุงขัน% ตํ6าให้แก่องค์การ ที6เรียกว่า “ขัน% ตํ6าสุด”
ซึ6ง กํ า หนดโดยการออกเสีย งของที6ป ระชุ ม คณะมนตรีด้ว ยคะแนนเสีย งข้า งมาก
สองในสาม
๖. ไม่มรี ฐั สมาชิกใดจะถูกเกณฑ์ให้จ่ายเงินค่าบํารุงเกินกว่าร้อยละ ๑๘ ของงบประมาณ
ขององค์การทีผ6 ่านความเห็นชอบแล้ว
๗. ภายใต้ บ ัง คับ แห่ ง ข้อ กํ า หนดของคณะมนตรี เลขาธิก ารอาจยอมรับ เงิน บริจ าค
ของกํานัล หรือ มรดกที6ให้แก่ อ งค์ก าร ทัง% นี% สิ6งเหล่านี% จ ะต้องไม่ ก่ อให้เกิด เงื6อ นไข
ทีข6 ดั ต่อวัตถุประสงค์ขององค์การ
บทที ๘ ข้อ พิพาท
ข้อ ๑๙
การระงับ ข้อ พิ พาท
ข้อพิพาทใด ๆ ระหว่างรัฐสมาชิกสองรัฐหรือมากกว่านัน% หรือระหว่างรัฐสมาชิกใด ๆ
กับ องค์ก าร ในส่วนที6เกี6ย วกับ การตีค วามหรือ การใช้อ นุ สญ
ั ญาฉบับ นี% จะมีข้อ ยุ ติโดย
การปรึกษาหารือกันฉันท์มติ รในคณะมนตรี ในกรณีทไ6ี ม่สามารถระงับข้อพิพาทได้ให้ยุติ
ข้อพิพาทนัน% โดยอนุญาโตตุลาการตามกฎข้อบังคับเพิม6 เติมทีค6 ณะมนตรีรบั เอาโดยฉันทามติ
บทที ๙ บทบัญ ญัติ อ ืน ๆ
ข้อ ๒๐
การแลกเปลียนบุค ลากร
เมื6อได้รบั การร้องขอจากองค์การ รัฐสมาชิกจะต้องอํานวยความสะดวกในการแลกเปลีย6 น
บุคลากรทีเ6 กีย6 วข้องกับงานทีม6 อบหมายให้องค์การ และทีอ6 ยู่ในขอบเขตอํานาจหน้าทีข6 อง
องค์การ การแลกเปลี6ยนบุคลากรนี%จะต้องสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
ของรัฐสมาชิกทีเ6 กีย6 วกับการเข้า การพํานักอยู่และการออกจากดินแดนของรัฐสมาชิก
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ข้อ ๒๑
การแลกเปลียนข้อ สนเทศ
๑. องค์ก าร และรัฐ สมาชิก จะต้อ งอํานวยความสะดวกต่ อ การแลกเปลี6ย นข้อ สนเทศ
ทางวิทยาศาสตร์และทางวิชาการทีเ6 กีย6 วกับเรื6องวิทยาศาสตร์อวกาศ เทคโนโลยีอวกาศ
และการนํามาประยุกต์ใช้ รัฐสมาชิกมีสทิ ธิทจ6ี ะไม่มอบข้อสนเทศนัน% ให้แก่องค์การได้
และในทางกลับกันหากเห็นว่าข้อสนเทศนัน% จะละเมิดความตกลงของตนทีม6 ตี ่อฝ่ ายทีส6 าม
หรือไม่สอดคล้องกับผลประโยชน์ดา้ นความมันคงของตน
6
๒. ในการดําเนินกิจกรรมขององค์การ องค์การจะต้องทําให้มนใจว่
ั 6 าผลงานทางวิทยาศาสตร์
อันเนื6องมาจากการวิจยั และ/หรือการศึกษาทางวิทยาศาสตร์และ/หรือทางเทคโนโลยี
จะถู ก นํ า ออกเผยแพร่ สู่ ส าธารณชน/ตีพิ ม พ์ ก็ต่ อ เมื6อ สิ6ง เหล่ า นั น% ได้ถู ก นํ า มาใช้
โดยนักวิทยาศาสตร์/วิศวกรภายในรัฐสมาชิกทีร6 บั ผิดชอบในการค้นคว้าทดลองภายใต้
การอุปถัมภ์ขององค์การ องค์การจะมีสทิ ธิแต่เพียงผู้เดียวในผลงานและข้อมูลสรุป
ซึง6 ถือเป็ นทรัพย์สนิ ขององค์การ
ข้อ ๒๒
สิ ทธิ ใ นทรัพย์สิ น ทางปัญญา
๑. สิทธิในทรัพย์สนิ ทางปั ญญาในสิง6 ประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ ข้อมูลทางวิชาการหรือเทคนิค
ตลอดจนทรัพย์สนิ ทางปั ญ ญาทัง% หลาย อัน เป็ นผลจากแผนงานหรือกิจ กรรมใด ๆ
ซึง6 ดําเนินการโดยองค์การ หรือโดยการใช้ทรัพยากรขององค์การ ให้ตกเป็ นกรรมสิทธิ d
ขององค์การ
๒. คณะมนตรีจ ะกํา หนดแนวทาง และกระบวนการที6รฐั สมาชิก จะใช้ป ระโยชน์ จ าก
สิง6 ประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ ข้อมูลทางวิชาการหรือเทคนิค ตลอดจนทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
อื6น ๆ ทีอ6 งค์การเป็ นเจ้าของ
๓. คณะมนตรีจะกําหนดแนวทางและกระบวนการที6องค์การและรัฐสมาชิกจะสามารถ
ใช้ป ระโยชน์ จากสิง6 ประดิษ ฐ์ ผลิต ภัณ ฑ์ ข้อมูลทางวิช าการและเทคนิค ตลอดจน
ทรัพย์สนิ ทางปั ญญาอื6น ๆ ทีร6 ฐั สมาชิกเป็ นเจ้าของ โดยอาศัยความตกลงและสัญญา
ที6เหมาะสม องค์ก ารจะต้ อ งปฏิบ ัติต ามอนุ ส ัญ ญาระหว่ างประเทศที6เกี6ย วข้อ งกับ
การคุม้ ครองทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
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ข้อ ๒๓
การปกป้ อ งเทคโนโลยีแ ละการควบคุม การส่งออก
๑. องค์การจะไม่ยอมให้มกี ารเข้าถึงโดยมิได้รบั อนุ ญาตซึง6 ข้อสนเทศทีไ6 ด้รบั การคุม้ ครอง
สิง6 ต่าง ๆ และเทคโนโลยีทเ6ี กีย6 วข้อง/มาตรการต่าง ๆ เพื6อทีจ6 ะทําให้บรรลุความสําเร็จ
ในการปฏิบตั หิ น้าทีข6 องผูแ้ ทนและบุคลากรของรัฐสมาชิกผูม้ อี าํ นาจหน้าทีจ6 ดั การสิง6 ต่าง ๆ/
ผลิตภัณฑ์ทไ6ี ด้รบั การคุม้ ครองเหล่านัน% และรวมถึงการใช้มาตรการทีเ6 หมาะสม โดยมี
เป้ าหมายที6จะคุม้ ครองและดูแลการจัดการสิง6 เหล่านัน% ตลอดจนจัดทําและอนุ วตั กิ าร
แผนด้านความมันคงทางเทคโนโลยี
6
ทเ6ี ฉพาะเจาะจง
๒. เพื6อ ที6จะนํ าเอากิจ กรรมความร่ว มมือ แผนงานและโครงการต่ าง ๆ ขององค์ก าร
ไปปฏิบตั ิ รัฐสมาชิกต้องทําความตกลงในเรื6องมาตรการปกป้ องเทคโนโลยี และในกรณีท6ี
เฉพาะเจาะจงก็ให้สง่ เสริมการทําความตกลงเช่นนัน% โดยองค์การทีม6 อี าํ นาจหน้าทีแ6 ละ
องค์ ก ารอื6น ๆ ที6กํ า หนดไว้เ พื6อ ที6จ ะจัด ทํ า แผนด้ า นความมัน6 คงทางเทคโนโลยี
ทีเ6 ฉพาะเจาะจง
๓. รัฐสมาชิก ต้องปฏิบตั ติ ามกฎข้อบังคับของประเทศนัน% ๆ และกฎหมายควบคุมการส่งออก
ทีเ6 กีย6 วกับสินค้าและบริการ ซึง6 รวมอยู่ในรายการควบคุมการส่งออก
ข้อ ๒๔
ความร่ว มมือ กับ หน่ ว ยงานอืน ๆ
๑. องค์การจะต้องร่วมมือกับทบวงการต่าง ๆ ในระบบของสหประชาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิง6
คณะกรรมการว่าด้วยการใช้ประโยชน์จากอวกาศส่วนนอกในทางสันติ (คอปูโอส)
๒. องค์การมีสทิ ธิท6ีจะจัดตัง% หุ้นส่วนความร่วมมือกับรัฐต่ าง ๆ ซึ6งไม่ใช่รฐั สมาชิกของ
องค์ ก ารและองค์ ก ารระหว่ า งประเทศและสถาบั น อื6 น ๆ เพื6 อ ดํ า เนิ น การตาม
วัต ถุ ป ระสงค์ข ององค์ก าร โดยความเห็น ชอบของคณะมนตรีท6ีเป็ น เอกฉั น ท์ ซึ6ง
คณะมนตรีจะเป็ นผูก้ าํ หนดแนวทางและกระบวนการทีเ6 หมาะสม
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ข้อ ๒๕
เอกสิ ทธิ% แ ละความคุ้ม กัน
๑. เอกสิทธิและความคุ
ม้ กันทัง% หลายทีอ6 งค์การ บุคคลของคณะเจ้าหน้าทีแ6 ละผูเ้ ชีย6 วชาญ
d
ขององค์การ และผู้แทนของรัฐสมาชิกจะได้รบั ในดินแดนของรัฐสมาชิกอันเป็ นที6ตงั %
ของสํานักงานใหญ่ขององค์การ จะกําหนดขึน% โดยความตกลงทีเ6 ฉพาะเจาะจงซึง6 จะทํา
ระหว่างองค์การกับรัฐอันเป็ นทีต6 งั % ของสํานักงานใหญ่
๒. องค์การ บุคคลของคณะเจ้าหน้าทีแ6 ละผูเ้ ชีย6 วชาญขององค์การ และผูแ้ ทนของรัฐสมาชิก
จะได้รบั เอกสิทธิและความคุ
ม้ กันในดินแดนของรัฐสมาชิกแต่ละรัฐเท่าทีจ6 ําเป็ นสําหรับ
d
การปฏิบ ัติห น้ าที6ข ององค์ก าร หรือ ที6เกี6ย วข้อ งกับ การปฏิบ ัติห น้ า ที6ข ององค์ก าร
เว้นแต่จะได้ตกลงกันเป็ นอย่างอื6น เอกสิทธิความคุ
้มกันเหล่านัน% จะเป็ นเช่นเดียวกับ
d
เอกสิทธิและความคุ
ม้ กันทีค6 ล้ายคลึงกันทีร6 ฐั สมาชิกแต่ละรัฐให้แก่องค์การระหว่างประเทศ
d
ในระดับรัฐบาลและบุคลากรทีเ6 กีย6 วข้อง
ข้อ ๒๖
การใช้สิ งอํา นวยความสะดวก
ภายใต้บ ัง คับ ของบทบัญ ญัติท6ีว่ าการใช้สิ6งอํ านวยความสะดวกที6จ ัด ตัง% ขึ%น และ/หรือ
เป็ นขององค์การ สําหรับโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การ จะไม่ถูกกระทบกระเทือน
องค์การจะจัดสิง6 อํานวยความสะดวกของตนให้รฐั สมาชิกได้ใช้ตามทีร6 อ้ งขอ คณะมนตรี
จะจัด ทํ า แนวทางและกระบวนการตลอดจนวิธีป ฏิ บ ัติ ซ6ึ ง ทํ า ให้ ร ัฐ สมาชิก สามารถ
ใช้สงิ6 อํานวยความสะดวกเหล่านัน% ได้
บทที ๑๐ ข้อ แก้ไขเปลียนแปลง
ข้อ ๒๗
การแก้ไขเปลียนแปลงอนุส ญ
ั ญา
๑. รัฐสมาชิกใดทีป6 ระสงค์จะเสนอให้มกี ารแก้ไขเปลีย6 นแปลงอนุสญ
ั ญาฉบับนี% จะต้องแจ้ง
ให้เลขาธิการทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และเลขาธิการจะต้องแจ้งให้รฐั สมาชิกทราบถึง
การขอแก้ไขเปลี6ยนแปลงนัน% อย่างน้ อยเป็ นระยะเวลาสามเดือน ก่อนที6คณะมนตรี
จะหารือ กัน ในเรื6อ งข้ อ เสนอแก้ ไ ขเปลี6ย นแปลง คณะมนตรีอ าจเสนอข้ อ แก้ ไ ข
เปลีย6 นแปลงอนุสญ
ั ญาให้รฐั สมาชิกก็ได้
๓๐๘
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๒. การขอแก้ไขเปลี6ยนแปลงอนุ สญ
ั ญาฉบับนี% จะต้องได้รบั การรับเอาโดยคณะมนตรี
โดยฉันทามติ
๓. หลัง จากที6 ค ณะมนตรีมี ม ติ ร ับ เอาข้ อ แก้ ไ ขเปลี6ย นแปลงอนุ ส ัญ ญาฉบั บ นี% แ ล้ ว
เลขาธิการจะต้องแจ้งให้รฐั สมาชิกทุกรัฐทราบอย่างเป็ นทางการเกี6ยวกับการรับเอา
ข้อ แก้ไขเปลี6ย นแปลงอนุ ส ญ
ั ญานัน% โดยขอความเห็น ชอบอย่ า งเป็ น ทางการจาก
รัฐสมาชิกตามขัน% ตอนภายในของตน
๔. หลังจากที6ได้รบั หนังสือแจ้งการยอมรับอย่างเป็ นทางการจากรัฐสมาชิกทุกรัฐแล้ว
เลขาธิการจะต้องเสนอต่อคณะมนตรีเพื6อทราบและส่งต่อให้รฐั บาลเจ้าภาพ รัฐบาล
เจ้า ภาพจะต้ อ งแจ้ง ให้ ร ัฐ สมาชิก ทุ ก รัฐ ทราบถึง วัน ที6มีผ ลใช้บ ัง คับ ของข้อ แก้ไ ข
เปลีย6 นแปลงอนุ สญ
ั ญาภายในสามสิบวันหลังจากวันทีไ6 ด้รบั การแจ้งการยอมรับจาก
รัฐสมาชิกทุกรัฐ
บทที ๑๑ การให้ส ตั ยาบัน การมีผลใช้บ งั คับ ฯลฯ
ข้อ ๒๘
การลงนามและการให้ส ตั ยาบัน
๑. อนุสญ
ั ญาฉบับนี%จะเปิ ดให้มกี ารลงนามจนถึงวันที6 ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๙
๒. อนุ สญ
ั ญาฉบับนี% จ ะต้อ งอยู่ภ ายใต้บ ังคับ ของการให้สตั ยาบัน หรือการยอมรับ โดย
รัฐทีอ6 า้ งถึงในวรรค ๑ ข้อ ๙ ของอนุสญ
ั ญานี%
๓. สัตยาบันสารหรือสารยอมรับจะต้องมอบไว้กบั รัฐบาลเจ้าภาพ
ข้อ ๒๙
การมีผลใช้บ งั คับ
๑. อนุ สญ
ั ญาฉบับนี%จะมีผลใช้บงั คับต่อเมื6อรัฐในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิกทีเ6 ป็ นสมาชิกของ
สหประชาชาติอย่างน้อยห้ารัฐได้ลงนามในอนุ สญ
ั ญาฉบับนี%และได้มอบสัตยาบันสาร
หรือสารยอมรับไว้กบั รัฐบาลเจ้าภาพแล้ว
๒. หลังจากทีอ6 นุสญ
ั ญาฉบับนี%มผี ลใช้บงั คับแล้ว รัฐทีล6 งนามและอยู่ในระหว่างรอการมอบ
สัต ยาบัน สารหรือ สารยอมรับ อาจเข้าร่วมในการประชุ ม ที6มิใช่ เป็ นการประชุม ลับ
ในองค์การได้โดยไม่มสี ทิ ธิทจ6ี ะออกเสียงลงคะแนน ทัง% นี% ภายใต้บงั คับของแนวทาง
และกระบวนการทีค6 ณะมนตรีเห็นชอบ
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ข้อ ๓๐
การภาคยานุว ตั ิ

๑. หลัง จากที6 อ นุ ส ัญ ญาฉบับ นี% มี ผ ลใช้ บ ัง คับ หรือ เมื6อ สิ%น สุ ด ระยะเวลาลงนามแล้ ว
สุดแล้วแต่ว่าระยะเวลาใดเกิดขึน% ภายหลัง รัฐใดตามที6นิยามไว้ในวรรค ๑ ของข้อ ๙
อาจภาคยานุวตั อิ นุสญ
ั ญาฉบับนี%ได้โดยความเห็นชอบเป็ นเอกฉันท์ของคณะมนตรี
๒. รัฐที6ป ระสงค์จ ะภาคยานุ วตั ิอ นุ ส ญ
ั ญาฉบับ นี% จะต้อ งยื6น เรื6อ งอย่ างเป็ น ทางการต่ อ
เลขาธิการซึง6 จะทําหน้าทีแ6 จ้งให้รฐั สมาชิกทุกรัฐทราบถึงการร้องขอนัน% อย่างน้อยเป็ น
ระยะเวลาสามเดือนก่อนทีจ6 ะเสนอต่อคณะมนตรีเพื6อให้วนิ ิจฉัย
๓. ภาคยานุวตั สิ ารจะต้องมอบไว้กบั รัฐบาลเจ้าภาพ
ข้อ ๓๑
การแจ้งให้ทราบ
รัฐบาลเจ้าภาพ จะต้องแจ้งให้รฐั ผูล้ งนามและรัฐทีภ6 าคยานุวตั ทิ ุกรัฐทราบถึง
ก) วันทีข6 องการมอบสัตยาบันสาร สารยอมรับหรือภาคยานุวตั สิ ารแต่ละฉบับ
ข) วันที6ของการมีผลใช้บงั คับของอนุ สญ
ั ญาฉบับนี%และของการแก้ไขเปลี6ยนแปลงของ
อนุสญ
ั ญาฉบับนี%
ค) วันทีข6 องการถอนตัวของรัฐสมาชิกออกจากอนุสญ
ั ญาฉบับนี%
ข้อ ๓๒
การตัด สิ ทธิ
รัฐสมาชิกใดทีไ6 ม่ปฏิบตั ิตามพันธกรณีภายใต้อนุ สญ
ั ญาฉบับนี%จะถูกตัดสมาชิกภาพของ
องค์การตามการวินิจฉัยของคณะมนตรีโดยเสียงข้างมากสองในสาม
ข้อ ๓๓
การถอนตัว
๑. หลัง จากที6 อ นุ ส ัญ ญาฉบั บ นี% มี ผ ลใช้ บ ั ง คับ มาเป็ นเวลาห้ า ปี แล้ ว รัฐ สมาชิ ก ใด
ทีม6 คี วามประสงค์จะถอนตัวออกจากอนุสญ
ั ญาฉบับนี%จะต้องแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ให้เลขาธิการทราบล่วงหน้าอย่างน้อยเป็ นเวลาหนึ6งปี
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๒. เลขาธิการจะต้องรีบแจ้งให้ประธานของคณะมนตรีและรัฐสมาชิกทัง% หมดทราบถึง
คําขอถอนตัวของรัฐสมาชิกนัน% และประธานจะต้องเรียกประชุ มคณะมนตรีภายใน
๙๐ วันเพื6อพิจารณาว่าจะเห็นชอบกับคําขอนัน% หรือไม่
๓. หลัง จากการให้ ค วามเห็น ชอบอย่ า งเป็ น ทางการต่ อ การถอนตัว แล้ว รัฐ สมาชิก
ทีเ6 กีย6 วข้องจะยังคงผูกพันทีจ6 ะต้องปฏิบตั ติ ามพันธกรณีทางการเงินส่วนทีถ6 งึ กําหนด
ของตนในส่ ว นที6 เ กี6 ย วข้ อ งกั บ โครงการ/กิ จ กรรมที6 ไ ด้ ร ับ ความเห็ น ชอบแล้ ว
และค่าบํารุงสําหรับปี ทก6ี ารถอนตัวได้รบั ความเห็นชอบอย่างเป็ นทางการ
๔. การถอนตัวเช่นนี%จะไม่มผี ลกระทบต่อการปฏิบตั ิตามพันธกรณีตามสัญญาหรือตาม
ความตกลงทีร6 ฐั สมาชิกนัน% และองค์การ ได้ยอมรับไว้ก่อนการถอนตัวของรัฐสมาชิกนัน%
๕. รัฐทีถ6 อนตัวจากอนุสญ
ั ญาฉบับนี%จะคงสิทธิทไ6ี ด้รบั ไปแล้วอันเนื6องจากการเป็ นสมาชิก
ขององค์การ จนถึงวันทีก6 ารถอนตัวจากสมาชิกภาพมีผลใช้บงั คับ
ข้อ ๓๔
การยุบ เลิ กองค์ก าร
๑. องค์การจะถูกยุบเลิก ณ เวลาใดก็ได้โดยความตกลงโดยฉันทามติระหว่างรัฐสมาชิก
ทัง% หมดขององค์การ
๒. องค์ก ารจะถู ก ยุ บ เลิก เช่ น กัน หากสมาชิก ภาพขององค์ก าร มีจํา นวนรัฐ สมาชิก
เหลือน้อยกว่าสีร6 ฐั
๓. ในกรณี ท6ีมีก ารยุ บ เลิก องค์ก าร คณะมนตรีจ ะต้ อ งแต่ ง ตัง% หน่ ว ยงานชํ า ระบัญ ชี
อย่างเป็ นทางการหนึ6งหน่วยงานเพื6อเจรจากับรัฐสมาชิกซึง6 เป็ นทีต6 งั % ของสํานักงานใหญ่
และสํานัก งานต่ าง ๆ ขององค์ก าร ณ เวลาที6มีการชําระบัญ ชี ที6ป รึก ษากฎหมาย
ทัง% หลายขององค์การจะยังคงปฏิบตั หิ น้าทีอ6 ยู่จนกว่าขัน% ตอนการชําระบัญชีจะเสร็จสิน%
๔. หลังจากการเสร็จสิ%นของขัน% ตอนการยุบเลิกองค์การ ทรัพย์สนิ ที6เหลือใด ๆ ก็ตาม
จะต้ อ งได้ร ับ การจัด สรรแบ่ ง ปั น ให้ก ับ บรรดารัฐ สมาชิก ตามสัด ส่ ว นของค่ า บํ า รุ ง
ทีร6 ฐั เหล่านัน% ได้ชําระแล้ว ในกรณีทม6ี กี ารขาดดุล รัฐสมาชิกเหล่านี%จะต้องรับผิดชอบ
ตามสัดส่วนค่าบํารุงทีม6 กี ารประเมินกันไว้ในปี งบประมาณการเงินทีม6 กี ารชําระบัญชี
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วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑๘
ข้อ ๓๕
การจดทะเบีย น

ทันทีท6ีอนุ สญ
ั ญาฉบับนี%มีผลใช้บงั คับ รัฐบาลเจ้าภาพจะต้องจดทะเบียนอนุ สญ
ั ญานัน%
ไว้กบั สํานักเลขาธิการของสหประชาชาติตามข้อ ๑๐๒ ของกฎบัตรสหประชาชาติ
เพื6อเป็ นพยานในการนี% ผู้ลงนามข้างท้ายนี% ซึ6งได้รบั มอบอํานาจโดยถูกต้อง ได้ลงนาม
อนุสญ
ั ญาฉบับนี%
ทํ า ขึ% น ณ กรุ ง ปั กกิ6 ง สาธารณรัฐ ประชาชนจีน เมื6 อ วัน ที6 ย6ี สิบ แปด เดื อ นตุ ล าคม
พุทธศักราชสองพันห้าร้อยสีส6 บิ แปด เป็ นภาษาอังกฤษเป็ นต้นฉบับฉบับเดียว
ตัวบทของอนุ สญ
ั ญาฉบับนี%ท6ีได้ทําเป็ นภาษาทางการภาษาอื6น ๆ ของรัฐสมาชิกของ
องค์การจะต้องได้รบั การรับรองความถูกต้องโดยฉันทามติจากรัฐสมาชิกทัง% หมดของ
องค์การ ตัวบทอนุ สญ
ั ญาเหล่านัน% จะต้องเก็บรักษาไว้ท6ีบรรณสารของรัฐบาลเจ้าภาพ
ซึ6งจะต้อ งส่งสําเนาที6ได้รบั การรับ รองความถู ก ต้อ งให้ก ับ รัฐที6ลงนามและรัฐ ที6ทําการ
ภาคยานุวตั ิ ทุกรัฐ
อนุสญ
ั ญาฉบับนี%เป็ นไปเพื6อ และในนามของ
รัฐบาลประเทศสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ
อนุสญ
ั ญาฉบับนี%เป็ นไปเพื6อ และในนามของ
รัฐบาลประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
อนุสญ
ั ญาฉบับนี%เป็ นไปเพื6อ และในนามของ
รัฐบาลประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
อนุสญ
ั ญาฉบับนี%เป็ นไปเพื6อ และในนามของ
รัฐบาลประเทศสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
อนุสญ
ั ญาฉบับนี%เป็ นไปเพื6อ และในนามของ
รัฐบาลประเทศมองโกเลีย
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วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑๙

อนุสญ
ั ญาฉบับนี%เป็ นไปเพื6อ และในนามของ
รัฐบาลประเทศสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
อนุสญ
ั ญาฉบับนี%เป็ นไปเพื6อ และในนามของ
รัฐบาลประเทศสาธารณรัฐเปรู
อนุสญ
ั ญาฉบับนี%เป็ นไปเพื6อ และในนามของ
รัฐบาลประเทศไทย
อนุสญ
ั ญาฉบับนี%เป็ นไปเพื6อ และในนามของ
รัฐบาลประเทศสาธารณรัฐตุรกี

๓๑๓

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัตฉิ บับนี% คือ เนื6องจากประเทศไทย
จะเข้าเป็ น ภาคีอนุ สญ
ั ญาว่าด้วยองค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่ งเอเชียแปซิฟิ ก
(Convention of the Asia – Pacific Space Cooperation Organization ( APSCO) )
ทีร6 ฐั บาลแห่งประเทศไทยได้ลงนามเมื6อวันที6 ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึง6 ตามอนุสญ
ั ญานี%
ภาคีอนุ สญ
ั ญา แต่ละประเทศต้องให้เอกสิทธิและความคุ
ม้ กันตามที6ระบุไว้ในอนุ สญ
ั ญา
d
แก่อ งค์ก าร บุ ค คลในคณะเจ้าหน้ าที6ข ององค์ก าร และผู้แ ทนรัฐสมาชิกแต่ ล ะประเทศ
ขององค์ก าร ดังนัน% เพื6อ ให้ก ารคุ้ม ครองการดําเนิ น งานขององค์การในประเทศไทย
เป็ น ไปตามอนุ ส ญ
ั ญาดัง กล่ าว และเพื6อ ให้ อ งค์ก ารเป็ น นิ ติบุ ค คลตามกฎหมายไทย
จึงจําเป็ นต้องตราพระราชบัญญัตนิ %ี

๓๑๔

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พระราชบัญญัติ
คุม้ ครองการดําเนินงาน
ของทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ
พ.ศ. ๒๕๕๙
ภูมพิ ลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที6 ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เป็ นปี ท6ี ๗๑ ในรัชกาลปั จจุบนั
พระบาทสมเด็จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที6เป็ นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองการดําเนินงานของทบวง
การพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ
จึง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้า ฯ ให้ต ราพระราชบัญ ญั ติข%ึน ไว้โ ดยคํ า แนะนํ า
และยินยอมของสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ดังต่อไปนี%
มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน%ีเรียกว่า “พระราชบัญญัติคุม้ ครองการดําเนินงาน
ของทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙”
มาตรา ๒ ๑ พระราชบัญ ญั ติ น%ี ให้ ใ ช้ บ ัง คับ ตัง% แต่ ว ัน ถัด จากวัน ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
มาตรา ๓ เพื6อคุ้มครองการดําเนินงานในประเทศไทยของทบวงการพลังงาน
หมุนเวียนระหว่างประเทศ ที6จดั ตัง% ขึ%นตามธรรมนู ญ ของทบวงการพลังงานหมุนเวียน
ระหว่ า งประเทศ ซึ6 ง ทํ า ณ เมื อ งบอนน์ สหพั น ธ์ ส าธารณรัฐ เยอรมนี เมื6 อ วัน ที6
๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ให้บรรลุผลตามความมุ่งประสงค์
(๑) ให้ย อมรับ นั บ ถือ ว่ า ทบวงการพลัง งานหมุ น เวีย นระหว่ า งประเทศเป็ น
นิตบิ ุคคล และให้ถอื ว่ามีภูมลิ าํ เนาในประเทศไทย
(๒) ให้ ท บวงการพลัง งานหมุ น เวีย นระหว่ า งประเทศ สถานที6 ทรัพ ย์ สิน
สิน ทรัพ ย์ และบรรณสารของทบวงการพลังงานหมุ น เวีย นระหว่ า งประเทศ รวมทัง%
๑ ราชกิจจานุ เบกษา

เล่ม ๑๓๓/ตอนที6 ๗ ก/หน้า ๒๕/๑๙ มกราคม ๒๕๕๙

๓๑๕

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เจ้าหน้าที6ของทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ ผู้เชี6ยวชาญ และบุคคลอื6น
ที6ป ฏิบ ัติภ ารกิจเพื6อ ทบวงการพลัง งานหมุน เวีย นระหว่า งประเทศได้ร บั เอกสิท ธิ d
และความคุ้มกันตามที6ระบุไว้ในความตกลงว่าด้วยเอกสิทธิและความคุ
ม้ กันเพียงเท่าที6
d
รัฐบาลได้รบั และใช้บทแห่งความตกลงนัน% หรือความตกลงที6รฐั บาลจะได้ทําต่ อไปกับ
ทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ ทัง% นี% ในระหว่างทีป6 ฏิบตั หิ น้าทีใ6 นประเทศ
ไทย หรือเข้ามาในประเทศไทยเพื6อปฏิบตั หิ น้าทีห6 รือในการปฏิบตั ภิ ารกิจเกีย6 วกับทบวง
การพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ
มาตรา ๔ ให้รฐั มนตรีว่าการกระทรวงการต่ างประเทศและรัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงพลังงานรักษาการตามพระราชบัญญัตนิ %ี
ผูร้ บั สนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

๓๑๖

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมายเหตุ :- เหตุ ผลในการประกาศใช้พ ระราชบัญ ญัติฉ บับ นี% คือ โดยที6ป ระเทศไทย
จะเข้า เป็ นสมาชิก ของทบวงการพลัง งานหมุ น เวีย นระหว่ า งประเทศ (International
Renewable Energy Agency (IRENA)) อันเป็ นองค์การระหว่างประเทศทีจ6 ดั ตัง% ขึน% ตาม
ธรรมนูญของทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ (Statute of the International
Renewable Energy Agency) ซึ6 ง ทํ า ณ เมื อ งบอนน์ สหพั น ธ์ ส าธารณรัฐ เยอรมนี
เมื6อ วัน ที6 ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยธรรมนู ญ ดัง กล่ า วมีบ ทกํ า หนดให้ ท บวง
การพลังงานหมุ น เวีย นระหว่ างประเทศมีส ภาพนิ ติบุ ค คลระหว่ างประเทศ และให้มี
ความสามารถทางกฎหมายเท่ า ที6อ าจจํ า เป็ นในดิน แดนของแต่ ล ะสมาชิก และตาม
กฎหมายภายในของแต่ละสมาชิกเพื6อการปฏิบตั หิ น้าที6และเพื6อให้บรรลุผลตามความมุ่ง
ประสงค์ของทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ โดยกําหนดให้สมาชิกตัดสินใจ
เกี6ยวกับ ความตกลงว่าด้วยเอกสิท ธิและความคุ
้มกันแยกต่ างหาก จึงจําเป็ นต้องตรา
d
พระราชบัญญัตนิ %ี

๓๑๗

คําอธิบาย
กฎหมายว่าด้วยการกระทําความผิดเกีย6 วกับคอมพิวเตอร์และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
เมื6อมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสือ6 สารทางโทรศัพท์ไม่จาํ เป็ นต้องใช้สาย
เครื6องคอมพิวเตอร์กบั โทรศัพท์ หรือ คอมพิวเตอร์กบั โทรทัศน์อาจรวมอยู่ในเครื6องเครื6อง
เดียวกันก็ได้ประกอบกับในปั จจุบนั ระบบคอมพิวเตอร์เป็ นส่วนสําคัญของการประกอบ
กิจ การ และการดํ า รงชีวิต ของมนุ ษ ย์ หากมี ผู้ ก ระทํ า ด้ ว ยประการใด ๆ ให้ ร ะบบ
คอมพิวเตอร์ไม่สามารถทํางานได้ตามคําสังที
6 6กําหนดไว้ หรือทําให้การทํางานผิดพลาด
ไปจากคําสังที
6 ก6 ําหนดไว้ หรือใช้วธิ กี ารใด ๆ เข้าล่วงรูข้ อ้ มูล แก้ไข หรือทําลายข้อมูลของ
บุ ค คลอื6น ในระบบคอมพิ ว เตอร์โ ดยมิช อบ หรือ ใช้ร ะบบคอมพิ ว เตอร์เพื6อ เผยแพร่
ข้อ มู ล คอมพิว เตอร์อ ัน เป็ น เท็จ หรือ มีล ัก ษณะอัน ลามกอนาจารย่ อ มก่ อ ให้เกิด ความ
เสียหาย กระทบกระเทือนต่อเศรษฐกิจ สังคม และความมังคงของรั
6
ฐ การกํากับดูแลการ
ใช้เทคโนโลยี และการรองรับการทําธุรกรรมผ่านอุปกรณ์ ต่าง ๆ เหล่านี%จงึ อาจมีความ
จําเป็ นทีจ6 ะต้องมีกฎหมายเข้ามาเกีย6 วข้องและมีการจัดตัง% องค์กรเฉพาะด้านมากํากับดูแล
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในภาพรวม
ในปั จจุ บ ัน มี ก ฎหมายว่ า ด้ ว ยการกระทํ า ความผิ ด เกี6 ย วกับ คอมพิ ว เตอร์
กําหนดการกระทําในลักษณะต่าง ๆ อันถือได้ว่าเป็ นความผิดเกีย6 วกับคอมพิวเตอร์และ
กําหนดโทษซึ6งเป็ นความผิดทางอาญาไว้ดว้ ย เช่น การใช้วธิ กี ารทางอิเล็กทรอนิกส์เพื6อ
ดัก ข้อ มูล คอมพิว เตอร์ข องคนอื6น ที6อ ยู่ในระหว่ างการส่งในระบบคอมพิวเตอร์ ทํ าให้
เสียหาย ทําลาย แก้ไข เปลี6ย นแปลง หรือ เพิ6มเติม ข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อ6ืน ไม่ว่ า
ทัง% หมดหรือบางส่วน หรือการทําให้การทํางานของระบบคอมพิวเตอร์ของผูอ้ 6นื ถูกระงับ
เป็ นต้น และมีกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เพื6อรองรับความผูกพันทาง
กฎหมาย การทํานิตกิ รรมสัญญาและการใช้บงั คับใช้ทางกฎหมายของข้อความทีป6 รากฏ
อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ กล่าวคือ ในกรณีทม6ี กี ฎหมายกําหนดให้การใดต้องทํา
เป็ นหนังสือ มีหลักฐานเป็ นหนังสือ หรือมีเอกสารมาแสดง ถ้าได้มกี ารจัดทําข้อความขึน%
เป็ นข้ อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ท6ี ส ามารถเข้ า ถึ ง และนํ า กลับ มาใช้ ไ ด้ โ ดยความหมาย
ไม่ เปลี6ย นแปลง ให้ถือ ว่ า ข้อ ความนั น% ได้ทํ าเป็ น หนั งสือ มีห ลัก ฐานเป็ น หนั ง สือ หรือ
มีเอกสารมาแสดง กําหนดหลักเกณฑ์ในการลงลายมือชื6อทางอิเล็กทรอนิกส์ กําหนดให้มี
การยอมรับ การทํ า คํ า เสนอหรือ คํ า สนองทางอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ตลอดจนห้ า มมิ ใ ห้ มี
การปฏิเสธการรับฟั งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็ นพยานหลักฐานในกระบวนการพิจารณา
ตามกฎหมายทัง% ในคดีแพ่ง คดีอาญา หรือคดีอ6นื ใด เป็ นต้น
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พระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระทําความผิดเกีย6 วกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ. ๒๕๕๐
ภูมพิ ลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที6 ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐
เป็ นปี ท6ี ๖๒ ในรัชกาลปั จจุบนั
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพ ลอดุ ล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที6 เ ป็ นการสมควรมี ก ฎหมายว่ า ด้ ว ยการกระทํ า ความผิ ด เกี6 ย วกั บ
คอมพิวเตอร์
จึง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้า ฯ ให้ต ราพระราชบัญ ญั ติข%ึน ไว้โ ดยคํ า แนะนํ า
และยินยอมของสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ดังต่อไปนี%
มาตรา ๑ พระราชบัญ ญั ติน%ี เรีย กว่ า “พระราชบัญ ญั ติว่ า ด้ ว ยการกระทํ า
ความผิดเกีย6 วกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐”
มาตรา ๒ ๑ พระราชบัญ ญัติน%ี ให้ใช้บ ัง คับ เมื6อ พ้น กํ า หนดสามสิบ วัน นั บ แต่
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตนิ %ี
“ระบบคอมพิวเตอร์” หมายความว่า อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ ของคอมพิวเตอร์
ที6 เชื6 อ มการทํ า งานเข้า ด้ ว ยกัน โดยได้ มีก ารกํ า หนดคํ า สัง6 ชุ ด คํ า สัง6 หรือ สิ6ง อื6น ใด
และแนวทางปฏิ บ ั ติ ง านให้ อุ ป กรณ์ หรื อ ชุ ด อุ ป กรณ์ ทํ า หน้ า ที6 ป ระมวลผลข้ อ มู ล
โดยอัตโนมัติ
“ข้อมูลคอมพิวเตอร์” หมายความว่า ข้อมูล ข้อความ คําสัง6 ชุดคําสัง6 หรือสิง6 อื6นใด
บรรดาที6อ ยู่ ในระบบคอมพิว เตอร์ในสภาพที6ร ะบบคอมพิว เตอร์อ าจประมวลผลได้
และให้ ห มายความรวมถึ ง ข้ อ มู ล อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยธุ ร กรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ดว้ ย
๑

ราชกิจจานุ เบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนที6 ๒๗ ก/หน้า ๔/๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๐
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“ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์” หมายความว่า ข้อมูลเกีย6 วกับการติดต่อสือ6 สาร
ของระบบคอมพิวเตอร์ ซึง6 แสดงถึงแหล่งกําเนิด ต้นทาง ปลายทาง เส้นทาง เวลา วันที6
ปริมาณ ระยะเวลา ชนิดของบริการ หรืออื6น ๆ ทีเ6 กีย6 วข้องกับการติดต่อสื6อสารของระบบ
คอมพิวเตอร์นนั %
“ผูใ้ ห้บริการ” หมายความว่า
(๑) ผู้ให้บริการแก่บุคคลอื6นในการเข้าสู่อนิ เทอร์เน็ต หรือให้สามารถติดต่อถึงกัน
โดยประการอื6น โดยผ่ า นทางระบบคอมพิว เตอร์ ทัง% นี% ไม่ ว่ า จะเป็ นการให้ บ ริก าร
ในนามของตนเอง หรือในนามหรือเพื6อประโยชน์ของบุคคลอื6น
(๒) ผูใ้ ห้บริการเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื6อประโยชน์ของบุคคลอื6น
“ผู้ใช้บริการ” หมายความว่า ผู้ใช้บริการของผูใ้ ห้บริการไม่ว่าต้องเสียค่าใช้บริการ
หรือไม่กต็ าม
“พนักงานเจ้าหน้ าที6” หมายความว่า ผู้ซ6ึงรัฐมนตรีแต่ งตัง% ให้ปฏิบ ัติก ารตาม
พระราชบัญญัตนิ %ี
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผรู้ กั ษาการตามพระราชบัญญัตนิ %ี
มาตรา ๔๒ ให้รฐั มนตรีว่าการกระทรวงดิจทิ ลั เพื6อเศรษฐกิจและสังคมรักษาการ
ตามพระราชบัญ ญัติน%ี และให้มีอํานาจแต่ งตัง% พนักงานเจ้าหน้ าที6กบั ออกกฎกระทรวง
และประกาศเพื6อปฏิบตั กิ ารตามพระราชบัญญัตนิ %ี
กฎกระทรวงและประกาศนั %น เมื6 อ ได้ ป ระกาศในราชกิ จ จานุ เบกษาแล้ ว
ให้ใช้บงั คับได้
หมวด ๑
ความผิดเกีย6 วกับคอมพิวเตอร์
มาตรา ๕ ผู้ใดเข้าถึงโดยมิช อบซึ6งระบบคอมพิว เตอร์ท6ีมีมาตรการป้ อ งกัน
การเข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการนัน% มิได้มไี ว้สําหรับตน ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน
หกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ6งหมื6นบาท หรือทัง% จําทัง% ปรับ

๒

มาตรา ๔ แก้ ไ ขเพิ6 ม เติ ม โดยพระราชบัญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยการกระทํ า ความผิ ด เกี6 ย วกั บ
คอมพิวเตอร์ (ฉบับที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
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มาตรา ๖ ผูใ้ ดล่วงรูม้ าตรการป้ องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ทผ6ี ูอ้ 6นื จัดทําขึน%
เป็ น การเฉพาะ ถ้านํ ามาตรการดังกล่ าวไปเปิ ด เผยโดยมิช อบในประการที6น่ าจะเกิด
ความเสียหายแก่ผูอ้ 6นื ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ6งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื6นบาท
หรือทัง% จําทัง% ปรับ
มาตรา ๗ ผูใ้ ดเข้าถึงโดยมิชอบซึง6 ข้อมูลคอมพิวเตอร์ทม6ี มี าตรการป้ องกันการ
เข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการนัน% มิได้มไี ว้สาํ หรับตน ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี
หรือปรับไม่เกินสีห6 มื6นบาท หรือทัง% จําทัง% ปรับ
มาตรา ๘ ผูใ้ ดกระทําด้วยประการใดโดยมิชอบด้วยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์
เพื6อดักรับไว้ซ6ึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อ6ืนที6อยู่ระหว่างการส่งในระบบคอมพิวเตอร์
และข้อ มู ล คอมพิวเตอร์นั น% มิได้มีไว้เพื6อ ประโยชน์ ส าธารณะหรือ เพื6อ ให้บุ ค คลทัว6 ไป
ใช้ป ระโยชน์ ได้ต้องระวางโทษจําคุ กไม่เกินสามปี หรือปรับไม่ เกิน หกหมื6น บาท หรือ
ทัง% จําทัง% ปรับ
มาตรา ๙ ผู้ ใ ดทํ า ให้ เสีย หาย ทํ า ลาย แก้ ไ ข เปลี6ย นแปลง หรือ เพิ6 ม เติ ม
ไม่ว่าทัง% หมดหรือบางส่วน ซึ6งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อ6ืนโดยมิชอบ ต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ6งแสนบาท หรือทัง% จําทัง% ปรับ
มาตรา ๑๐ ผูใ้ ดกระทําด้วยประการใดโดยมิชอบ เพื6อให้การทํางานของระบบ
คอมพิวเตอร์ของผูอ้ 6นื ถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไม่สามารถทํางานตามปกติได้
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ6งแสนบาท หรือทัง% จําทัง% ปรับ
มาตรา ๑๑ ผูใ้ ดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอื6น
โดยปกปิ ดหรือปลอมแปลงแหล่งทีม6 าของการส่งข้อมูลดังกล่าว อันเป็ นการรบกวนการใช้
ระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื6นโดยปกติสขุ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ6งแสนบาท
ผูใ้ ดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอื6นอันมีลกั ษณะ
เป็ น การก่อ ให้เ กิด ความเดือ ดร้อ นรํา คาญแก่ผู ้ร บั ข้อ มูล คอมพิว เตอร์ห รือ จดหมาย
อิเ ล็ก ทรอนิก ส์ โดยไม่เ ปิ ด โอกาสให้ผู ้ร บั สามารถบอกเลิก หรือ แจ้ง ความประสงค์
เพื6อปฏิเสธการตอบรับได้โดยง่าย ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท๓
๓

มาตรา ๑๑ วรรคสอง เพิ6ม โดยพระราชบัญ ญั ติ ว่ า ด้ว ยการกระทํ า ความผิด เกี6ย วกับ
คอมพิวเตอร์ (ฉบับที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
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ให้ ร ัฐ มนตรีอ อกประกาศกํ า หนดลัก ษณะและวิธี ก ารส่ ง รวมทั ง% ลัก ษณะ
และปริมาณของข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ซึง6 ไม่เป็ นการก่อให้เกิด
ความเดือดร้อนรําคาญแก่ผู้รบั และลักษณะอันเป็ นการบอกเลิกหรือแจ้งความประสงค์
เพื6อปฏิเสธการตอบรับได้โดยง่าย๔
มาตรา ๑๒๕ ถ้าการกระทําความผิดตามมาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘
หรือมาตรา ๑๑ เป็ นการกระทําต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ท6เี กีย6 วกับ
การรักษาความมันคงปลอดภั
6
ยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมันคงในทาง
6
เศรษฐกิจของประเทศ หรือโครงสร้างพืน% ฐานอันเป็ นประโยชน์สาธารณะ ต้องระวางโทษ
จําคุกตัง% แต่หนึ6งปี ถงึ เจ็ดปี และปรับตัง% แต่สองหมื6นบาทถึงหนึ6งแสนสีห6 มื6นบาท
ถ้าการกระทําความผิด ตามวรรคหนึ6งเป็ นเหตุ ให้เกิดความเสียหายต่ อข้อมูล
คอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ดงั กล่าว ต้องระวางโทษจําคุกตัง% แต่หนึ6งปี ถึงสิบปี
และปรับตัง% แต่สองหมื6นบาทถึงสองแสนบาท
ถ้าการกระทําความผิดตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ เป็ นการกระทําต่อข้อมูล
คอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ตามวรรคหนึ6ง ต้องระวางโทษจําคุ กตัง% แต่ สามปี
ถึงสิบห้าปี และปรับตัง% แต่หกหมื6นบาทถึงสามแสนบาท
ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคหนึ6งหรือวรรคสามโดยมิได้มเี จตนาฆ่า แต่เป็ น
เหตุ ให้บุคคลอื6น ถึงแก่ความตาย ต้อ งระวางโทษจําคุก ตัง% แต่ห า้ ปี ถ งึ ยีส6 บิ ปี และปรับ
ตัง% แต่หนึ6งแสนบาทถึงสีแ6 สนบาท
มาตรา ๑๒/๑๖ ถ้าการกระทําความผิดตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ เป็ นเหตุ
ให้เกิดอัน ตรายแก่บุคคลอื6น หรือทรัพ ย์สนิ ของผูอ้ 6ืน ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสิบ ปี
และปรับไม่เกินสองแสนบาท
ถ้าการกระทํ า ความผิด ตามมาตรา ๙ หรือ มาตรา ๑๐ โดยมิได้ม ีเจตนาฆ่ า
แต่ เป็ นเหตุ ใ ห้ บุ ค คลอื6น ถึง แก่ ค วามตาย ต้ อ งระวางโทษจํ า คุ ก ตัง% แต่ ห้ า ปี ถึง ยี6สิบ ปี
และปรับตัง% แต่หนึ6งแสนบาทถึงสีแ6 สนบาท
๔

มาตรา ๑๑ วรรคสาม เพิ6ม โดยพระราชบัญ ญั ติว่ าด้ ว ยการกระทํ า ความผิด เกี6ย วกับ
คอมพิวเตอร์ (ฉบับที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
๕ มาตรา ๑๒ แก้ ไ ขเพิ6 ม เติ ม โดยพระราชบัญ ญั ต ิ ว่ า ด้ ว ยการกระทํ า ความผิด เกี6ย วกับ
คอมพิวเตอร์ (ฉบับที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
๖ มาตรา ๑๒/๑ เพิม
6 โดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี6ยวกับคอมพิวเตอร์
(ฉบับที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
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มาตรา ๑๓ ผู้ใดจํา หน่ า ยหรือ เผยแพร่ชุ ด คํา สังที
6 6จ ัด ทํ า ขึ%น โดยเฉพาะเพื6อ
นําไปใช้เป็ นเครื6องมือในการกระทําความผิดตามมาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘
มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ หรือมาตรา ๑๑ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ6งปี หรือปรับไม่เกิน
สองหมื6นบาท หรือทัง% จําทัง% ปรับ
ผู้ใดจํา หน่ า ยหรือ เผยแพร่ ชุ ด คํ า สัง6 ที6จ ัด ทํ า ขึ%น โดยเฉพาะเพื6อ นํ าไปใช้เป็ น
เครื6องมือในการกระทําความผิดตามมาตรา ๑๒ วรรคหนึ6งหรือวรรคสาม ต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสีห6 มื6นบาท หรือทัง% จําทัง% ปรับ๗
ผู้ใดจํา หน่ า ยหรือ เผยแพร่ ชุ ด คํ า สัง6 ที6จ ัด ทํ า ขึ%น โดยเฉพาะเพื6อ นํ าไปใช้เป็ น
เครื6องมือในการกระทําความผิดตามมาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙
มาตรา ๑๐ หรือมาตรา ๑๑ หากผู้นําไปใช้ได้กระทําความผิดตามมาตรา ๑๒ วรรคหนึ6ง
หรือวรรคสาม หรือต้องรับผิดตามมาตรา ๑๒ วรรคสองหรือวรรคสี6 หรือมาตรา ๑๒/๑
ผูจ้ ําหน่ ายหรือเผยแพร่ชุดคําสังดั
6 งกล่าวจะต้องรับผิดทางอาญาตามความผิดทีม6 กี ําหนด
โทษสูงขึน% ด้วย ก็เฉพาะเมื6อตนได้รหู้ รืออาจเล็งเห็นได้ว่าจะเกิดผลเช่นทีเ6 กิดขึน% นัน% ๘
ผู้ใดจํา หน่ า ยหรือ เผยแพร่ ชุ ด คํ า สัง6 ที6จ ัด ทํ า ขึ%น โดยเฉพาะเพื6อ นํ าไปใช้เป็ น
เครื6องมือในการกระทําความผิดตามมาตรา ๑๒ วรรคหนึ6งหรือวรรคสาม หากผูน้ ําไปใช้
ได้ ก ระทํ า ความผิด ตามมาตรา ๑๒ วรรคหนึ6 ง หรือ วรรคสาม หรือ ต้ อ งรับ ผิด ตาม
มาตรา ๑๒ วรรคสองหรือวรรคสี6 หรือมาตรา ๑๒/๑ ผู้จําหน่ ายหรือเผยแพร่ชุดคําสัง6
ดังกล่าวต้องรับผิดทางอาญาตามความผิดทีม6 กี าํ หนดโทษสูงขึน% นัน% ด้วย๙
ในกรณี ท6ี ผู้ จํ า หน่ า ยหรือ เผยแพร่ ชุ ด คํ า สัง6 ผู้ ใ ดต้ อ งรับ ผิ ด ตามวรรคหนึ6 ง
หรือ วรรคสอง และตามวรรคสามหรือ วรรคสี6ด้ว ย ให้ผู้นัน% ต้ อ งรับ โทษที6มีอ ัต ราโทษ
สูงทีส6 ดุ แต่กระทงเดียว๑๐

๗

มาตรา ๑๓ วรรคสอง เพิ6ม โดยพระราชบัญ ญั ติ ว่ า ด้ว ยการกระทํ า ความผิด เกี6ย วกับ
คอมพิวเตอร์ (ฉบับที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
๘ มาตรา ๑๓ วรรคสาม เพิ6 ม โดยพระราชบัญ ญั ต ิว่ า ด้ ว ยการกระทํ า ความผิด เกี6ย วกับ
คอมพิวเตอร์ (ฉบับที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
๙ มาตรา ๑๓ วรรคสี6 เพิ6 ม โดยพระราชบั ญ ญั ต ิ ว่ า ด้ ว ยการกระทํ า ความผิ ด เกี6 ย วกั บ
คอมพิวเตอร์ (ฉบับที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๐ มาตรา ๑๓ วรรคห้ า เพิ6 ม โดยพระราชบัญ ญั ต ิ ว่ า ด้ ว ยการกระทํ า ความผิด เกี6ย วกับ
คอมพิวเตอร์ (ฉบับที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
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มาตรา ๑๔ ๑๑ ผูใ้ ดกระทําความผิดทีร6 ะบุไว้ดงั ต่อไปนี% ต้องระวางโทษจําคุก
ไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ6งแสนบาท หรือทัง% จําทัง% ปรับ
(๑) โดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง นําเข้าสูร่ ะบบคอมพิวเตอร์ซง6ึ ข้อมูลคอมพิวเตอร์
ที6บ ดิ เบือ นหรือ ปลอมไม่ว่า ทัง% หมดหรือ บางส่ว น หรือ ข้อ มูล คอมพิวเตอร์อนั เป็ น เท็จ
โดยประการทีน6 ่ าจะเกิด ความเสีย หายแก่ป ระชาชน อัน มิใช่ก ารกระทําความผิด ฐาน
หมิน6 ประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา
(๒) นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซง6ึ ข้อมูลคอมพิวเตอร์อนั เป็ นเท็จ โดยประการ
ทีน6 ่ าจะเกิดความเสียหายต่อการรักษาความมันคงปลอดภั
6
ยของประเทศ ความปลอดภัย
สาธารณะ ความมัน6 คงในทางเศรษฐกิจ ของประเทศ หรือ โครงสร้างพื%น ฐานอัน เป็ น
ประโยชน์สาธารณะของประเทศ หรือก่อให้เกิดความตื6นตระหนกแก่ประชาชน
(๓) นํ าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซ6ึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ อัน เป็ นความผิด
เกีย6 วกับความมันคงแห่
6
งราชอาณาจักรหรือความผิดเกีย6 วกับการก่อการร้ายตามประมวล
กฎหมายอาญา
(๔) นําเข้าสูร่ ะบบคอมพิวเตอร์ซง6ึ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ ทีม6 ลี กั ษณะอันลามก
และข้อมูลคอมพิวเตอร์นนั % ประชาชนทัวไปอาจเข้
6
าถึงได้
(๕) เผยแพร่ ห รือ ส่ ง ต่ อ ซึ6 ง ข้ อ มู ล คอมพิ ว เตอร์โ ดยรู้อ ยู่ แ ล้ ว ว่ า เป็ นข้ อ มู ล
คอมพิวเตอร์ตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔)
ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคหนึ6ง (๑) มิได้กระทําต่อประชาชน แต่เป็ นการ
กระทําต่อบุคคลใดบุคคลหนึ6ง ผูก้ ระทํา ผูเ้ ผยแพร่หรือส่งต่อซึง6 ข้อมูลคอมพิวเตอร์ดงั กล่าว
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื6นบาท หรือทัง% จําทัง% ปรับ และให้
เป็ นความผิดอันยอมความได้
มาตรา ๑๕๑๒ ผู้ให้บริการผู้ใดให้ความร่วมมือ ยินยอม หรือรู้เห็นเป็ นใจให้มี
การกระทําความผิดตามมาตรา ๑๔ ในระบบคอมพิวเตอร์ท6อี ยู่ในความควบคุมของตน
ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผูก้ ระทําความผิดตามมาตรา ๑๔
ให้รฐั มนตรีออกประกาศกําหนดขัน% ตอนการแจ้งเตือน การระงับการทําให้แพร่หลาย
ของข้อมูลคอมพิวเตอร์ และการนําข้อมูลคอมพิวเตอร์นนั % ออกจากระบบคอมพิวเตอร์
๑๑

มาตรา ๑๔ แก้ไ ขเพิ6 ม เติม โดยพระราชบัญ ญั ติ ว่ า ด้ว ยการกระทํ าความผิด เกี6ย วกับ
คอมพิวเตอร์ (ฉบับที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๒ มาตรา ๑๕ แก้ ไ ขเพิ6ม เติม โดยพระราชบัญ ญั ต ิ ว่ า ด้ ว ยการกระทํ า ความผิด เกี6ย วกับ
คอมพิวเตอร์ (ฉบับที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

๓๒๔
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ถ้าผู้ให้บ ริการพิสูจน์ ได้ว่าตนได้ป ฏิบตั ิตามประกาศของรัฐมนตรีท6ีอ อกตาม
วรรคสอง ผูน้ นั % ไม่ตอ้ งรับโทษ
มาตรา ๑๖๑๓ ผู้ใดนํ าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ท6ีประชาชนทัวไปอาจเข้
6
าถึงได้
ซึง6 ข้อมูลคอมพิวเตอร์ทป6ี รากฏเป็ นภาพของผูอ้ 6นื และภาพนัน% เป็ นภาพทีเ6 กิดจากการสร้างขึน%
ตัดต่อ เติม หรือดัดแปลงด้วยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื6นใด โดยประการที6
น่ า จะทํ า ให้ ผู้ อ6ืน นั %น เสีย ชื6อ เสีย ง ถู ก ดู ห มิ6 น ถู ก เกลีย ดชัง หรือ ได้ ร ับ ความอับ อาย
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท
ถ้าการกระทําตามวรรคหนึ6งเป็ นการกระทําต่อภาพของผู้ตาย และการกระทํานัน%
น่าจะทําให้บดิ า มารดา คู่สมรส หรือบุตรของผูต้ ายเสียชื6อเสียง ถูกดูหมิน6 หรือถูกเกลียดชัง
หรือได้รบั ความอับอายผูก้ ระทําต้องระวางโทษดังทีบ6 ญ
ั ญัตไิ ว้ในวรรคหนึ6ง
ถ้าการกระทําตามวรรคหนึ6งหรือวรรคสอง เป็ นการนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
โดยสุจริตอันเป็ นการติชมด้วยความเป็ นธรรม ซึง6 บุคคลหรือสิง6 ใดอันเป็ นวิสยั ของประชาชน
ย่อมกระทํา ผูก้ ระทําไม่มคี วามผิด
ความผิดตามวรรคหนึ6งและวรรคสองเป็ นความผิดอันยอมความได้
ถ้าผู้เสีย หายในความผิดตามวรรคหนึ6 งหรือ วรรคสองตายเสียก่ อ นร้องทุ ก ข์
ให้บดิ า มารดา คู่สมรส หรือบุตรของผูเ้ สียหายร้องทุกข์ได้ และให้ถอื ว่าเป็ นผูเ้ สียหาย
มาตรา ๑๖/๑๑๔ ในคดีความผิดตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๖ ซึง6 มีคําพิพากษา
ว่าจําเลยมีความผิด ศาลอาจสัง6
(๑) ให้ทาํ ลายข้อมูลตามมาตราดังกล่าว
(๒) ให้ โ ฆษณาหรือ เผยแพร่ คํ า พิ พ ากษาทั ง% หมดหรือ แต่ บ างส่ ว นในสื6อ
อิเล็กทรอนิกส์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ หรือสื6ออื6นใด ตามทีศ6 าล
เห็นสมควร โดยให้จาํ เลยเป็ นผูช้ าํ ระค่าโฆษณา หรือเผยแพร่
(๓) ให้ดําเนินการอื6นตามทีศ6 าลเห็นสมควรเพื6อบรรเทาความเสียหายทีเ6 กิดขึน%
จากการกระทําความผิดนัน%

๑๓

มาตรา ๑๖ แก้ไ ขเพิ6ม เติ ม โดยพระราชบัญ ญั ติ ว่ าด้ ว ยการกระทํ า ความผิด เกี6ย วกับ
คอมพิวเตอร์ (ฉบับที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๔ มาตรา ๑๖/๑ เพิม
6 โดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี6ยวกับคอมพิวเตอร์
(ฉบับที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
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มาตรา ๑๖/๒ ๑๕ ผู้ ใ ดรู้ว่ า ข้อ มู ล คอมพิ ว เตอร์ใ นความครอบครองของตน
เป็ นข้อมูลทีศ6 าลสังให้
6 ทาํ ลายตามมาตรา ๑๖/๑ ผูน้ นั % ต้องทําลายข้อมูลดังกล่าว หากฝ่ าฝืน
ต้องระวางโทษกึง6 หนึ6งของโทษทีบ6 ญ
ั ญัตไิ ว้ในมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๖ แล้วแต่กรณี
มาตรา ๑๗ ผูใ้ ดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตนิ %ีนอกราชอาณาจักรและ
(๑) ผู้ ก ระทํ า ความผิด นั น% เป็ นคนไทย และรัฐ บาลแห่ ง ประเทศที6 ค วามผิด
ได้เกิดขึน% หรือผูเ้ สียหายได้รอ้ งขอให้ลงโทษ หรือ
(๒) ผู้ ก ระทํ า ความผิ ด นั %น เป็ นคนต่ า งด้ า ว และรัฐ บาลไทยหรือ คนไทย
เป็ นผูเ้ สียหายและผูเ้ สียหายได้รอ้ งขอให้ลงโทษ
จะต้องรับโทษภายในราชอาณาจักร
มาตรา ๑๗/๑๑๖ ความผิดตามมาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๓
วรรคหนึ6ง มาตรา ๑๖/๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๗ ให้คณะกรรมการ
เปรียบเทียบทีร6 ฐั มนตรีแต่งตัง% มีอาํ นาจเปรียบเทียบได้
คณะกรรมการเปรียบเทียบทีร6 ฐั มนตรีแต่งตัง% ตามวรรคหนึ6งให้มจี าํ นวนสามคน
ซึง6 คนหนึ6งต้องเป็ นพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา
เมื6อคณะกรรมการเปรียบเทียบได้ทําการเปรียบเทียบกรณี ใดและผู้ต้องหาได้
ชําระเงินค่าปรับตามคําเปรียบเทียบภายในระยะเวลาทีค6 ณะกรรมการเปรียบเทียบกําหนด
แล้ว ให้ถอื ว่าคดีนนั % เป็ นอันเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา
ในกรณีทผ6ี ูต้ ้องหาไม่ชําระเงินค่าปรับภายในระยะเวลาทีก6 ําหนด ให้เริม6 นับอายุ
ความในการฟ้ องคดีใหม่นบั ตัง% แต่วนั ทีค6 รบกําหนดระยะเวลาดังกล่าว
หมวด ๒
พนักงานเจ้าหน้าที6
มาตรา ๑๘ ๑๗ ภายใต้บ งั คับ มาตรา ๑๙ เพื6อ ประโยชน์ในการสืบ สวนและ
สอบสวนในกรณีทีม6 เี หตุอ นั ควรเชื6อได้ว่ามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญ ญัติน%ี
๑๕ มาตรา

๑๖/๒ เพิม6 โดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี6ยวกับคอมพิวเตอร์
(ฉบับที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๖ มาตรา ๑๗/๑ เพิม
6 โดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกีย6 วกับคอมพิวเตอร์
(ฉบับที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๗ มาตรา ๑๘ แก้ไ ขเพิ6ม เติม โดยพระราชบัญ ญั ต ิว่ า ด้ ว ยการกระทํ า ความผิด เกี6ย วกับ
คอมพิวเตอร์ (ฉบับที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
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หรือในกรณีทม6ี กี ารร้องขอตามวรรคสองให้พนักงานเจ้าหน้าทีม6 อี าํ นาจอย่างหนึ6งอย่างใด
ดังต่ อ ไปนี% เฉพาะที6จําเป็ น เพื6อ ประโยชน์ ในการใช้เป็ น หลัก ฐานเกี6ย วกับ การกระทํ า
ความผิดและหาตัวผูก้ ระทําความผิด
(๑) มีห นั ง สือ สอบถามหรือ เรีย กบุ ค คลที6เกี6ย วข้อ งกับ การกระทํ า ความผิด
มาเพื6อ ให้ถ้อ ยคํา ส่งคําชี%แ จงเป็ น หนังสือ หรือ ส่งเอกสาร ข้อมูล หรือ หลัก ฐานอื6น ใด
ทีอ6 ยู่ในรูปแบบทีส6 ามารถเข้าใจได้
(๒) เรียกข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์จากผูใ้ ห้บริการเกี6ยวกับการติดต่อสื6อสาร
ผ่านระบบคอมพิวเตอร์หรือจากบุคคลอื6นทีเ6 กีย6 วข้อง
(๓) สังให้
6 ผใู้ ห้บริการส่งมอบข้อมูลเกีย6 วกับผูใ้ ช้บริการทีต6 อ้ งเก็บตามมาตรา ๒๖
หรือที6อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมของผู้ให้บริการให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที6หรือ
ให้เก็บข้อมูลดังกล่าวไว้ก่อน
(๔) ทํ า สํา เนาข้อ มูล คอมพิว เตอร์ ข้อ มู ล จราจรทางคอมพิว เตอร์จ ากระบบ
คอมพิวเตอร์ท6มี เี หตุอนั ควรเชื6อได้ว่ามีการกระทําความผิด ในกรณีทร6ี ะบบคอมพิวเตอร์
นัน% ยังมิได้อยู่ในความครอบครองของพนักงานเจ้าหน้าที6
(๕) สังให้
6 บุคคลซึง6 ครอบครองหรือควบคุมข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ทใ6ี ช้
เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ส่งมอบข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ดงั กล่าวให้แก่พนักงาน
เจ้าหน้าที6
(๖) ตรวจสอบหรือเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจร
ทางคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ทใ6ี ช้เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบุคคลใด อันเป็ นหลักฐาน
หรืออาจใช้เป็ นหลักฐานเกีย6 วกับการกระทําความผิด หรือเพื6อสืบสวนหาตัวผูก้ ระทําความผิด
และสังให้
6 บุ ค คลนัน% ส่งข้อ มูลคอมพิวเตอร์ ข้อ มูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ที6เกี6ยวข้อ ง
เท่าทีจ6 าํ เป็ นให้ดว้ ยก็ได้
(๗) ถอดรหั ส ลับ ของข้ อ มู ล คอมพิ ว เตอร์ ข องบุ ค คลใด หรือ สัง6 ให้ บุ ค คล
ทีเ6 กี6ยวข้องกับการเข้ารหัสลับของข้อมูลคอมพิวเตอร์ ทําการถอดรหัสลับ หรือให้ความ
ร่วมมือกับพนักงานเจ้าหน้าทีใ6 นการถอดรหัสลับดังกล่าว
(๘) ยึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอร์เท่าที6จําเป็ นเฉพาะเพื6อประโยชน์ ในการ
ทราบรายละเอียดแห่งความผิดและผูก้ ระทําความผิด
เพื6อประโยชน์ในการสืบสวนและสอบสวนของพนักงานสอบสวนตามประมวล
กฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา ในบรรดาความผิดอาญาต่อกฎหมายอื6นซึง6 ได้ใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ทใ6ี ช้เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์เป็ นองค์ประกอบ
หรือ เป็ นส่ ว นหนึ6 ง ในการกระทํ า ความผิด หรือ มี ข้อ มู ล คอมพิ ว เตอร์ท6ี เกี6 ย วข้อ งกับ
๓๒๗
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การกระทําความผิดอาญาตามกฎหมายอื6น พนักงานสอบสวนอาจร้องขอให้พนักงาน
เจ้า หน้ า ที6ต ามวรรคหนึ6 งดํ า เนิ น การตามวรรคหนึ6 งก็ไ ด้ หรือ หากปรากฏข้อ เท็จ จริง
ดัง กล่ า วต่ อ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที6 เ นื6 อ งจากการปฏิ บ ัติ ห น้ า ที6 ต ามพระราชบัญ ญั ติ น%ี
ให้ พ นั ก งานเจ้า หน้ า ที6รีบ รวบรวมข้อ เท็จ จริง และหลัก ฐานแล้ว แจ้ง ไปยัง เจ้า หน้ า ที6
ทีเ6 กีย6 วข้องเพื6อดําเนินการต่อไป
ให้ผู้ได้รบั การร้องขอจากพนักงานเจ้าหน้ าที6ตามวรรคหนึ6ง (๑) (๒) และ (๓)
ดําเนินการตามคําร้องขอโดยไม่ชกั ช้า แต่ต้องไม่เกินเจ็ดวันนับแต่วนั ที6ได้รบั คําร้องขอ
หรือภายในระยะเวลาที6พนักงานเจ้าหน้าที6กําหนดซึ6งต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวันและไม่เกิน
สิบ ห้า วัน เว้น แต่ ในกรณี ท6ีมีเหตุ ส มควร ต้ อ งได้ร ับ อนุ ญ าตจากพนั ก งานเจ้า หน้ า ที6
ทัง% นี% รัฐมนตรีอ าจประกาศในราชกิจ จานุ เบกษากํา หนดระยะเวลาที6ต้ อ งดํา เนิ น การ
ทีเ6 หมาะสมกับประเภทของผูใ้ ห้บริการก็ได้
มาตรา ๑๙๑๘ การใช้อาํ นาจของพนักงานเจ้าหน้าทีต6 ามมาตรา ๑๘ (๔) (๕) (๖)
(๗) และ (๘) ให้พนักงานเจ้าหน้าที6ย6นื คําร้องต่อศาลที6มเี ขตอํานาจเพื6อมีคําสังอนุ
6 ญาต
ให้พนักงานเจ้าหน้าที6ดําเนินการตามคําร้อง ทัง% นี% คําร้องต้องระบุเหตุอนั ควรเชื6อได้ว่า
บุคคลใดกระทําหรือกําลังจะกระทําการอย่างหนึ6งอย่างใดอันเป็ นความผิด เหตุท6ตี ้องใช้
อํานาจ ลักษณะของการกระทําความผิด รายละเอียดเกีย6 วกับอุปกรณ์ทใ6ี ช้ในการกระทํา
ความผิด และผู้ก ระทําความผิด เท่ าที6ส ามารถจะระบุ ได้ ประกอบคําร้อ งด้วย ในการ
พิจารณาคําร้องให้ศาลพิจารณาคําร้องดังกล่าวโดยเร็ว
เมื6อศาลมีคําสังอนุ
6 ญ าตแล้ว ก่อนดําเนิน การตามคําสังของศาล
6
ให้พ นัก งาน
เจ้าหน้าที6ส่งสําเนาบันทึกเหตุอนั ควรเชื6อที6ทําให้ต้องใช้อํานาจตามมาตรา ๑๘ (๔) (๕)
(๖) (๗) และ (๘) มอบให้เจ้าของหรือผูค้ รอบครองระบบคอมพิวเตอร์นัน% ไว้เป็ นหลักฐาน
แต่ถา้ ไม่มเี จ้าของหรือผูค้ รอบครองเครื6องคอมพิวเตอร์อยู่ ณ ทีน6 ัน% ให้พนักงานเจ้าหน้าที6
ส่งมอบสําเนาบันทึกนัน% ให้แก่เจ้าของหรือผูค้ รอบครองดังกล่าวในทันทีทก6ี ระทําได้
ให้พนักงานเจ้าหน้าทีผ6 ูเ้ ป็ นหัวหน้าในการดําเนินการตามมาตรา ๑๘ (๔) (๕)
(๖) (๗) และ (๘) ส่ง สํา เนาบัน ทึก รายละเอีย ดการดํ า เนิน การและเหตุผ ลแห่ง การ
ดํา เนิน การให้ศาลทีม6 เี ขตอํา นาจภายในสีส6 บิ แปดชั 6วโมงนับแต่ เวลาลงมือดําเนินการ
เพื6อเป็ นหลักฐาน
๑๘

มาตรา ๑๙ แก้ไ ขเพิ6ม เติ ม โดยพระราชบัญ ญั ติ ว่ า ด้ว ยการกระทํ าความผิด เกี6ย วกับ
คอมพิวเตอร์ (ฉบับที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
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การทําสําเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามมาตรา ๑๘ (๔) ให้กระทําได้เฉพาะเมื6อมี
เหตุอนั ควรเชื6อได้ว่ามีการกระทําความผิด และต้องไม่เป็ นอุปสรรคในการดําเนินกิจการ
ของเจ้าของหรือผูค้ รอบครองข้อมูลคอมพิวเตอร์นนั % เกินความจําเป็ น
การยึดหรืออายัดตามมาตรา ๑๘ (๘) นอกจากจะต้องส่งมอบสําเนาหนังสือ
แสดงการยึดหรืออายัดมอบให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองระบบคอมพิวเตอร์นัน% ไว้เป็ น
หลักฐานแล้ว พนักงานเจ้าหน้าทีจ6 ะสังยึ
6 ดหรืออายัดไว้เกินสามสิบวันมิได้ ในกรณีจําเป็ น
ทีต6 ้องยึดหรืออายัดไว้นานกว่านัน% ให้ย6นื คําร้องต่อศาลที6มเี ขตอํานาจเพื6อขอขยายเวลา
ยึดหรืออายัดได้ แต่ศาลจะอนุ ญ าตให้ขยายเวลาครัง% เดียวหรือหลายครัง% รวมกันได้อีก
ไม่เกินหกสิบวัน เมื6อหมดความจําเป็ นทีจ6 ะยึดหรืออายัดหรือครบกําหนดเวลาดังกล่าวแล้ว
พนักงานเจ้าหน้าทีต6 อ้ งส่งคืนระบบคอมพิวเตอร์ทย6ี ดึ หรือถอนการอายัดโดยพลัน
หนังสือแสดงการยึดหรืออายัดตามวรรคห้าให้เป็ นไปตามทีก6 าํ หนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๐๑๙ ในกรณีทม6ี กี ารทําให้แพร่หลายซึง6 ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ดังต่อไปนี%
พนั ก งานเจ้า หน้ า ที6โดยได้ร ับ ความเห็น ชอบจากรัฐ มนตรีอ าจยื6น คํา ร้อ งพร้อ มแสดง
พยานหลัก ฐานต่ อ ศาลที6มีเขตอํานาจขอให้มีคํา สังระงั
6 บ การทํา ให้แ พร่ห ลายหรือ ลบ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์นนั % ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ได้
(๑) ข้อมูลคอมพิวเตอร์ทเ6ี ป็ นความผิดตามพระราชบัญญัตนิ %ี
(๒) ข้อมูลคอมพิวเตอร์ทอ6ี าจกระทบกระเทือนต่อความมันคงแห่
6
งราชอาณาจักร
ตามทีก6 าํ หนดไว้ในภาค ๒ ลักษณะ ๑ หรือลักษณะ ๑/๑ แห่งประมวลกฎหมายอาญา
(๓) ข้อมูลคอมพิวเตอร์ท6ีเป็ นความผิดอาญาตามกฎหมายเกี6ยวกับทรัพย์สิน
ทางปั ญญาหรือกฎหมายอื6นซึง6 ข้อมูลคอมพิวเตอร์นัน% มีลกั ษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชนและเจ้าหน้ าที6ตามกฎหมายนัน% หรือพนักงานสอบสวน
ตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญาได้รอ้ งขอ
ในกรณีท6ีมกี ารทําให้แพร่หลายซึ6งข้อมูลคอมพิวเตอร์ท6ีมลี กั ษณะขัดต่อความ
สงบเรีย บร้อ ยหรือ ศี ล ธรรมอัน ดี ข องประชาชน รัฐ มนตรีโ ดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการกลันกรองข้
6
อมูลคอมพิวเตอร์จะมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าทีย6 6นื คําร้อง
พร้อมแสดงพยานหลักฐานต่อศาลทีม6 เี ขตอํานาจขอให้มคี ําสังระงั
6 บการทําให้แพร่หลาย
หรือลบซึ6งข้อมูลคอมพิวเตอร์นัน% ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ได้ ทัง% นี% ให้นําบทบัญญัติ
ว่าด้วยคณะกรรมการที6มอี ํานาจดําเนินการพิจารณาทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วย
๑๙

มาตรา ๒๐ แก้ไ ขเพิ6 ม เติม โดยพระราชบัญ ญั ติ ว่ าด้ ว ยการกระทํ า ความผิด เกี6ย วกับ
คอมพิวเตอร์ (ฉบับที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
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วิธปี ฏิบตั ิราชการทางปกครองมาใช้บงั คับกับการประชุมของคณะกรรมการกลันกรอง
6
ข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยอนุโลม
ให้รฐั มนตรีแต่งตัง% คณะกรรมการกลั 6นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามวรรคสอง
ขึน% คณะหนึ6งหรือหลายคณะ แต่ ละคณะให้มีกรรมการจํานวนเก้าคนซึ6งสามในเก้าคน
ต้องมาจากผู้แทนภาคเอกชนด้านสิทธิมนุ ษยชน ด้านสื6อสารมวลชน ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือด้านอื6นที6เกี6ยวข้อง และให้กรรมการได้รบั ค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์
ทีร6 ฐั มนตรีกาํ หนดโดยได้รบั ความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง
การดํ าเนิ น การของศาลตามวรรคหนึ6 งและวรรคสอง ให้ นํ าประมวลกฎหมาย
วิธพี ิจารณาความอาญามาใช้บงั คับโดยอนุ โลม ในกรณีท6ศี าลมีคําสังให้
6 ระงับการทําให้
แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามวรรคหนึ6งหรือวรรคสอง พนักงานเจ้าหน้าที6
จะทํ า การระงับ การทํ า ให้ แ พร่ ห ลายหรือ ลบข้อ มู ล คอมพิว เตอร์นั น% เองหรือ จะสัง6 ให้
ผูใ้ ห้บริการระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์นนั % ก็ได้ ทัง% นี% ให้รฐั มนตรี
ประกาศกําหนดหลัก เกณฑ์ ระยะเวลา และวิธีก ารปฏิบ ัติสําหรับ การระงับ การทําให้
แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ของพนักงานเจ้าหน้าที6หรือผู้ให้บริการให้เป็ นไป
ในแนวทางเดียวกันโดยคํานึงถึงพัฒนาการทางเทคโนโลยีทเ6ี ปลีย6 นแปลงไป เว้นแต่ศาล
จะมีคาํ สังเป็
6 นอย่างอื6น
ในกรณีท6ีมเี หตุจําเป็ นเร่งด่วน พนักงานเจ้าหน้าที6จะยื6นคําร้องตามวรรคหนึ6ง
ไปก่อนทีจ6 ะได้รบั ความเห็นชอบจากรัฐมนตรี หรือพนักงานเจ้าหน้าทีโ6 ดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการกลันกรองข้
6
อมูลคอมพิวเตอร์จะยื6น คําร้อ งตามวรรคสองไปก่อ นที6
รัฐมนตรีจะมอบหมายก็ได้ แต่ทงั % นี% ต้องรายงานให้รฐั มนตรีทราบโดยเร็ว
มาตรา ๒๑ ในกรณีทพ6ี นักงานเจ้าหน้าทีพ6 บว่า ข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดมีชุดคําสัง6
ไม่ พึง ประสงค์ร วมอยู่ ด้ว ย พนั ก งานเจ้า หน้ า ที6อ าจยื6น คํ า ร้อ งต่ อ ศาลที6มีเขตอํ า นาจ
เพื6 อ ขอให้ มี คํ า สัง6 ห้ า มจํ า หน่ า ยหรือ เผยแพร่ หรือ สัง6 ให้ เ จ้ า ของหรือ ผู้ ค รอบครอง
ข้ อ มู ล คอมพิ ว เตอร์ นั %น ระงับ การใช้ ทํ า ลายหรือ แก้ ไ ขข้ อ มู ล คอมพิ ว เตอร์ นั %น ได้
หรือจะกําหนดเงื6อนไขในการใช้ มีไว้ในครอบครอง หรือเผยแพร่ชุดคําสังไม่
6 พงึ ประสงค์
ดังกล่าวก็ได้
ชุ ด คํ า สั ง6 ไม่ พึ ง ประสงค์ ต ามวรรคหนึ6 งหมายถึ ง ชุ ด คํ า สั ง6 ที6 มี ผ ลทํ า ให้
ข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์หรือชุดคําสังอื
6 6นเกิดความเสียหาย ถูกทําลาย
ถูก แก้ไขเปลี6ย นแปลงหรือ เพิ6ม เติม ขัด ข้องหรือ ปฏิบ ัติงานไม่ ต รงตามคําสัง6 หรือโดย
ประการอื6นตามทีก6 าํ หนดในกฎกระทรวง เว้นแต่เป็ นชุดคําสังไม่
6 พงึ ประสงค์ทอ6ี าจนํามาใช้
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เพื6อป้ องกันหรือแก้ไขชุดคําสังดั
6 งกล่าวข้างต้น ทัง% นี% รัฐมนตรีอาจประกาศในราชกิจจา
นุ เบกษากําหนดรายชื6อ ลัก ษณะ หรือรายละเอีย ดของชุ ดคําสังไม่
6 พึงประสงค์ซ6ึงอาจ
นํามาใช้เพื6อป้ องกันหรือแก้ไขชุดคําสังไม่
6 พงึ ประสงค์กไ็ ด้๒๐
มาตรา ๒๒๒๑ ห้ามมิให้พนักงานเจ้าหน้าทีแ6 ละพนักงานสอบสวนในกรณีตาม
มาตรา ๑๘ วรรคสอง เปิ ดเผยหรือส่งมอบข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์
หรือข้อมูลของผูใ้ ช้บริการทีไ6 ด้มาตามมาตรา ๑๘ ให้แก่บุคคลใด
ความในวรรคหนึ6งมิให้ใช้บงั คับกับการกระทําเพื6อประโยชน์ในการดําเนินคดีกบั
ผู้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน%ีหรือผู้กระทําความผิดตามกฎหมายอื6นในกรณี
ตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง หรือเพื6อประโยชน์ในการดําเนินคดีกบั พนักงานเจ้าหน้าทีเ6 กีย6 วกับ
การใช้อํานาจหน้ าที6โดยมิชอบ หรือ กับ พนักงานสอบสวนในส่วนที6เกี6ยวกับการปฏิบ ัติ
หน้าที6ตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง โดยมิชอบหรือเป็ นการกระทําตามคําสังหรื
6 อที6ได้รบั
อนุญาตจากศาล
พนักงานเจ้าหน้าทีห6 รือพนักงานสอบสวนผูใ้ ดฝ่ าฝื นวรรคหนึ6งต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื6นบาท หรือทัง% จําทัง% ปรับ
มาตรา ๒๓๒๒ พนักงานเจ้าหน้าทีห6 รือพนักงานสอบสวนในกรณีตามมาตรา
๑๘ วรรคสอง ผู้ใดกระทําโดยประมาทเป็ นเหตุ ให้ผู้อ6นื ล่วงรูข้ อ้ มูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูล
จราจรทางคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลของผูใ้ ช้บริการ ทีไ6 ด้มาตามมาตรา ๑๘ ต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกินหนึ6งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื6นบาทหรือทัง% จําทัง% ปรับ
มาตรา ๒๔๒๓ ผูใ้ ดล่วงรูข้ อ้ มูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ หรือ
ข้อมูลของผู้ใช้บริการที6พนักงานเจ้าหน้ าที6หรือพนักงานสอบสวนได้มาตามมาตรา ๑๘
และเปิ ดเผยข้อมูลนัน% ต่อผูห้ นึ6งผู้ใด ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี6
หมื6นบาท หรือทัง% จําทัง% ปรับ
๒๐

มาตรา ๒๑ วรรคสอง แก้ไ ขเพิ6มเติม โดยพระราชบัญ ญัติว่ าด้ว ยการกระทํ าความผิด
เกีย6 วกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
๒๑ มาตรา ๒๒ แก้ไ ขเพิ6ม เติ ม โดยพระราชบัญ ญั ต ิว่ า ด้ว ยการกระทํ า ความผิด เกี6ย วกับ
คอมพิวเตอร์ (ฉบับที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
๒๒ มาตรา ๒๓ แก้ไ ขเพิ6ม เติ ม โดยพระราชบัญ ญั ต ิว่ า ด้ว ยการกระทํ า ความผิด เกี6ย วกับ
คอมพิวเตอร์ (ฉบับที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
๒๓ มาตรา ๒๔ แก้ ไ ขเพิ6ม เติ ม โดยพระราชบัญ ญั ต ิว่ า ด้ว ยการกระทํ า ความผิด เกี6ย วกับ
คอมพิวเตอร์ (ฉบับที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
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มาตรา ๒๕๒๔ ข้อมูล ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์
ทีพ6 นักงานเจ้าหน้าทีไ6 ด้มาตามพระราชบัญญัตนิ %ีหรือทีพ6 นักงานสอบสวนได้มาตามมาตรา ๑๘
วรรคสอง ให้อ้างและรับ ฟั งเป็ นพยานหลักฐานตามบทบัญ ญัติแห่งประมวลกฎหมาย
วิธพี ิจารณาความอาญาหรือกฎหมายอื6นอันว่าด้วยการสืบพยานได้ แต่ต้องเป็ นชนิดที6
มิได้เกิดขึน% จากการจูงใจ มีคาํ มันสั
6 ญญา ขูเ่ ข็ญ หลอกลวง หรือโดยมิชอบประการอื6น
มาตรา ๒๖ ผู้ ใ ห้ บ ริก ารต้ อ งเก็ บ รัก ษาข้อ มู ล จราจรทางคอมพิ ว เตอร์ ไ ว้
ไม่น้ อยกว่าเก้าสิบวันนับแต่ วนั ที6ข้อมูลนัน% เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ แต่ ในกรณี จําเป็ น
พนักงานเจ้าหน้ าที6จะสังให้
6 ผู้ให้บริการผู้ใดเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้
เกินเก้าสิบวันแต่ไม่เกินสองปี เป็ นกรณีพเิ ศษเฉพาะรายและเฉพาะคราวก็ได้๒๕
ผู้ให้บริการจะต้องเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการเท่าที6จําเป็ นเพื6อให้สามารถ
ระบุตวั ผูใ้ ช้บริการนับตัง% แต่เริม6 ใช้บริการและต้องเก็บรักษาไว้เป็ นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน
นับตัง% แต่การใช้บริการสิน% สุดลง
ความในวรรคหนึ6งจะใช้กบั ผูใ้ ห้บริการประเภทใด อย่างไร และเมื6อใด ให้เป็ นไป
ตามทีร6 ฐั มนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ผูใ้ ห้บริการผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ติ ามมาตรานี% ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท
มาตรา ๒๗ ผู้ใดไม่ปฏิบตั ิตามคําสังของศาลหรื
6
อพนักงานเจ้าหน้าที6ท6สี งตาม
ั6
มาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๒๐ หรือไม่ปฏิบตั ติ ามคําสังของศาลตามมาตรา
6
๒๑ ต้องระวาง
โทษปรับ ไม่เกิน สองแสนบาท และปรับ เป็ น รายวันอีก ไม่เกิน วันละห้าพันบาทจนกว่า
จะปฏิบตั ใิ ห้ถูกต้อง
มาตรา ๒๘ การแต่งตัง% พนักงานเจ้าหน้าที6ตามพระราชบัญญัติน%ี ให้รฐั มนตรี
แต่งตัง% จากผูม้ คี วามรูแ้ ละความชํานาญเกีย6 วกับระบบคอมพิวเตอร์และมีคุณสมบัตติ ามที6
รัฐมนตรีกาํ หนด
ผู้ท6ีได้รบั การแต่ งตัง% เป็ นพนักงานเจ้าหน้ าที6ตามพระราชบัญ ญัติน%ี อาจได้รบั
ค่าตอบแทนพิเศษตามทีร6 ฐั มนตรีกาํ หนดโดยได้รบั ความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง๒๖
๒๔

มาตรา ๒๕ แก้ไ ขเพิ6ม เติม โดยพระราชบัญ ญัติ ว่ า ด้ว ยการกระทํ า ความผิด เกี6ย วกับ
คอมพิวเตอร์ (ฉบับที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
๒๕ มาตรา ๒๖ วรรคหนึ6 ง แก้ไ ขเพิ6ม เติม โดยพระราชบัญ ญัต ิว่ าด้ว ยการกระทํา ความผิด
เกีย6 วกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
๒๖ มาตรา ๒๘ วรรคสอง เพิ6ม โดยพระราชบัญ ญัต ิว่ า ด้ว ยการกระทํ า ความผิด เกี6ย วกับ
คอมพิวเตอร์ (ฉบับที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
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ในการกํา หนดให้ได้รบั ค่ าตอบแทนพิเศษต้อ งคํา นึ ง ถึงภาระหน้ าที6 ความรู้
ความเชี6ยวชาญ ความขาดแคลนในการหาผู้มาปฏิบตั หิ น้าที6หรือมีการสูญเสียผูป้ ฏิบตั งิ าน
ออกจากระบบราชการเป็ นจํานวนมาก คุณภาพของงาน และการดํารงตนอยู่ในความยุตธิ รรม
โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผูป้ ฏิบตั งิ านอื6นในกระบวนการยุตธิ รรมด้วย๒๗
มาตรา ๒๙ ในการปฏิบตั ิหน้ าที6ตามพระราชบัญญัติน%ี ให้พนักงานเจ้าหน้ าที6
เป็ นพนักงานฝ่ ายปกครองหรือตํารวจชัน% ผูใ้ หญ่ตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความ
อาญามีอํานาจรับคําร้องทุกข์หรือรับคํากล่าวโทษ และมีอํานาจในการสืบสวนสอบสวน
เฉพาะความผิดตามพระราชบัญญัตนิ %ี
ในการจับ ควบคุม ค้น การทําสํานวนสอบสวนและดําเนินคดีผูก้ ระทําความผิด
ตามพระราชบัญญัติน%ี บรรดาที6เป็ นอํานาจของพนักงานฝ่ ายปกครองหรือตํารวจชัน% ผู้ใหญ่
หรือพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา ให้พนักงานเจ้าหน้าที6
ประสานงานกับพนักงานสอบสวนผูร้ บั ผิดชอบเพื6อดําเนินการตามอํานาจหน้าทีต6 ่อไป
ให้นายกรัฐมนตรีในฐานะผูก้ าํ กับดูแลสํานักงานตํารวจแห่งชาติและรัฐมนตรีมอี าํ นาจ
ร่วมกันกําหนดระเบียบเกีย6 วกับแนวทางและวิธปี ฏิบตั ใิ นการดําเนินการตามวรรคสอง
มาตรา ๓๐ ในการปฏิบตั ิหน้าที6 พนักงานเจ้าหน้าที6ต้องแสดงบัตรประจําตัว
ต่อบุคคลซึง6 เกีย6 วข้อง
บัตรประจําตัวของพนักงานเจ้าหน้ าที6ให้เป็ นไปตามแบบที6รฐั มนตรีประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๓๑๒๘ ค่าใช้จ่ายในเรื6องดังต่อไปนี% รวมทัง% วิธกี ารเบิกจ่ายให้เป็ นไปตาม
ระเบียบทีร6 ฐั มนตรีกาํ หนดโดยได้รบั ความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง
(๑) การสืบสวน การแสวงหาข้อมูล และรวบรวมพยานหลักฐานในคดีความผิด
ตามพระราชบัญญัตนิ %ี
(๒) การดํ า เนิ น การตามมาตรา ๑๘ วรรคหนึ6 ง (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘)
และมาตรา ๒๐
๒๗

มาตรา ๒๘ วรรคสาม เพิ6มโดยพระราชบัญ ญัติว่ าด้ว ยการกระทํ าความผิดเกี6ย วกับ
คอมพิวเตอร์ (ฉบับที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
๒๘ มาตรา ๓๑ เพิ6ม โดยพระราชบัญ ญัต ิว่าด้ว ยการกระทําความผิด เกี6ยวกับคอมพิว เตอร์
(ฉบับที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
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(๓) การดําเนินการอื6นใดอันจําเป็ นแก่การป้ องกันและปราบปรามการกระทํา
ความผิดตามพระราชบัญญัตนิ %ี
ผูร้ บั สนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุ ผลในการประกาศใช้พระราชบัญ ญัติฉบับนี% คือ เนื6องจากในปั จจุบนั
ระบบคอมพิวเตอร์ได้เป็ นส่วนสําคัญของการประกอบกิจการและการดํารงชีวติ ของมนุษย์
หากมีผู้ก ระทํ าด้วยประการใด ๆ ให้ระบบคอมพิวเตอร์ไม่ ส ามารถทํ างานตามคําสัง6
ทีก6 ําหนดไว้หรือทําให้การทํางานผิดพลาดไปจากคําสังที
6 6กําหนดไว้ หรือใช้วธิ กี ารใด ๆ
เข้าล่วงรู้ข้อมูล แก้ไข หรือทําลายข้อมูลของบุคคลอื6นในระบบคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ
หรือ ใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพื6อ เผยแพร่ข้อ มูล คอมพิว เตอร์อนั เป็ น เท็จหรือมีลกั ษณะ
อันลามกอนาจาร ย่อมก่อให้เกิดความเสียหาย กระทบกระเทือนต่ อเศรษฐกิจ สังคม
และความมัน6 คงของรัฐ รวมทัง% ความสงบสุขและศีล ธรรมอัน ดีของประชาชน สมควร
กําหนดมาตรการเพื6อ ป้ อ งกัน และปราบปรามการกระทําดังกล่าว จึงจําเป็ น ต้อ งตรา
พระราชบัญญัตนิ %ี
พระราชบัญญัตวิ ่าด้วยการกระทําความผิดเกีย6 วกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐๒๙
มาตรา ๒ พระราชบัญ ญั ติ น%ี ให้ ใช้ บ ัง คับ เมื6อ พ้ น กํ า หนดหนึ6 ง ร้อ ยยี6สิบ วัน
นับแต่วนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
มาตรา ๒๐ บรรดาระเบีย บหรือ ประกาศที6อ อกตามพระราชบัญ ญัติว่าด้ว ย
การกระทําความผิดเกี6ยวกับ คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที6ใช้บงั คับอยู่ในวัน ก่อนวัน ที6
พระราชบัญญัตนิ %ีใช้บงั คับ ให้ยงั คงใช้บงั คับต่อไปเท่าทีไ6 ม่ขดั หรือแย้งกับบทบัญญัตแิ ห่ง
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกีย6 วกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ6งแก้ไข
เพิ6 ม เติ ม โดยพระราชบัญ ญั ติ น%ี จนกว่ า จะมี ร ะเบี ย บหรือ ประกาศที6 ต้ อ งออกตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกีย6 วกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ6งแก้ไข
เพิม6 เติมโดยพระราชบัญญัตนิ %ี ใช้บงั คับ
การดํ า เนิ น การออกระเบี ย บหรือ ประกาศตามวรรคหนึ6 ง ให้ ดํ า เนิ น การ
ให้แ ล้ว เสร็จ ภายในหกสิบ วัน นั บ แต่ ว ัน ที6พ ระราชบัญ ญัติน%ี ใช้บ ัง คับ หากไม่ ส ามารถ
ดําเนินการได้ให้รฐั มนตรีว่าการกระทรวงดิจิทลั เพื6อเศรษฐกิจและสังคมรายงานเหตุผล
ทีไ6 ม่อาจดําเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื6อทราบ
มาตรา ๒๑ ให้รฐั มนตรีว่าการกระทรวงดิจทิ ลั เพื6อเศรษฐกิจและสังคมรักษาการ
ตามพระราชบัญญัตนิ %ี

๒๙ ราชกิจจานุ เบกษา

เล่ม ๑๓๔/ตอนที6 ๑๐ ก/หน้า ๒๔/๒๔ มกราคม ๒๕๖๐
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี% คือ โดยทีพ6 ระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระทําความผิดเกีย6 วกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ มีบทบัญญัตบิ างประการ
ที6ไม่เหมาะสมต่อการป้ องกันและปราบปรามการกระทําความผิดเกี6ยวกับคอมพิวเตอร์
ในปั จจุบ ัน ซึ6งมีรูป แบบการกระทําความผิดที6มีค วามซับ ซ้อ นมากขึ%นตามพัฒ นาการ
ทางเทคโนโลยีซ6ึง เปลี6ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ว และโดยที6มีก ารจัด ตัง% กระทรวงดิจิท ัล
เพื6อเศรษฐกิจและสังคมซึ6งมีภารกิจในการกําหนดมาตรฐานและมาตรการในการรักษา
ความมัน6 คงปลอดภัยไซเบอร์ รวมทัง% การเฝ้ าระวังและติดตามสถานการณ์ ด้านความ
มันคงปลอดภั
6
ยของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื6อสารของประเทศ สมควรปรับปรุง
บทบัญ ญัติในส่วนที6เกี6ย วกับ ผู้รกั ษาการตามกฎหมาย กําหนดฐานความผิด ขึ%น ใหม่
และแก้ ไ ขเพิ6ม เติ ม ฐานความผิด เดิม รวมทัง% บทกํ า หนดโทษของความผิด ดัง กล่ า ว
การปรับ ปรุ ง กระบวนการและหลัก เกณฑ์ ในการระงับ การทํ า ให้ แ พร่ ห ลายหรือ ลบ
ข้อ มู ล คอมพิว เตอร์ ตลอดจนกํ า หนดให้ มีค ณะกรรมการเปรีย บเทีย บ ซึ6ง มีอํ า นาจ
เปรีย บเที ย บความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยการกระทํ า ความผิ ด เกี6 ย วกั บ
คอมพิว เตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และแก้ไขเพิ6ม เติม อํา นาจหน้ าที6ข องพนัก งานเจ้า หน้ า ที6
ให้เหมาะสมยิง6 ขึน% จึงจําเป็ นต้องตราพระราชบัญญัตนิ %ี
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กฎกระทรวง
กําหนดแบบหนังสือแสดงการยึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอร์
พ.ศ. ๒๕๕๑๓๐
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๑๙ วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติ
ว่ า ด้ ว ยการกระทํ า ความผิด เกี6ย วกับ คอมพิ ว เตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ อัน เป็ นกฎหมาย
ทีม6 บี ทบัญญัตบิ างประการเกีย6 วกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึง6 มาตรา ๒๙
ประกอบกับ มาตรา ๓๖ และมาตรา ๔๑ ของรัฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจัก รไทย
บัญ ญั ติให้ก ระทํ าได้โดยอาศัย อํา นาจตามบทบัญ ญัติแ ห่ งกฎหมาย รัฐ มนตรีว่ าการ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ6 สารออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี%
หนังสือแสดงการยึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอร์ให้เป็ นไปตามแบบ ทก.ยค.
ท้ายกฎกระทรวงนี%
ให้ไว้ ณ วันที6 ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑
มัน6 พัธโนทัย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื6อสาร

๓๐

ราชกิจจานุ เบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนที6 ๘๘ ก/หน้า ๔/๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑

๓๓๗

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

คอมพิวเตอร์และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

๓๓๘

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

คอมพิวเตอร์และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

๓๓๙

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

คอมพิวเตอร์และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

๓๔๐

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

คอมพิวเตอร์และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

๓๔๑

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

คอมพิวเตอร์และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

๓๔๒

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

คอมพิวเตอร์และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี% คือ โดยทีม6 าตรา ๑๙ วรรคหก
แห่ งพระราชบัญ ญั ติว่ า ด้ว ยการกระทํ า ความผิด เกี6ย วกับ คอมพิว เตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
บัญ ญั ติใ ห้ ห นั ง สือ แสดงการยึด หรือ อายัด ระบบคอมพิว เตอร์เป็ นไปตามที6กํ า หนด
ในกฎกระทรวง จึงจําเป็ นต้องออกกฎกระทรวงนี%

๓๔๓

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

คอมพิวเตอร์และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ6 สาร
เรื6อง หลักเกณฑ์เกีย6 วกับคุณสมบัตขิ องพนักงานเจ้าหน้าที6
ตามพระราชบัญญัตวิ ่าด้วยการกระทําความผิดเกีย6 วกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ. ๒๕๕๐
เพื6อให้การแต่งตัง% พนักงานเจ้าหน้าทีต6 ามพระราชบัญญัตวิ ่าด้วยการกระทําความผิด
เกีย6 วกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ มีความชัดเจนและเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทํา
ความผิด เกี6ย วกับ คอมพิ ว เตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ รัฐ มนตรีว่ า การกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื6อ สารจึง ได้กําหนดหลัก เกณฑ์เกี6ย วกับ คุ ณ สมบัติข องพนั ก งาน
เจ้าหน้าที6 ดังต่อไปนี%
ข้อ ๑ ในประกาศนี%
“พนั ก งานเจ้า หน้ า ที6 ” หมายความว่ า ผู้ ซ6ึ ง รัฐ มนตรีแ ต่ ง ตั ง% ให้ ป ฏิ บ ัติ ต าม
พระราชบัญญัตวิ ่าด้วยการกระทําความผิดเกีย6 วกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
“รัฐมนตรี” หมายความว่ า รัฐ มนตรีว่ า การกระทรวงเทคโนโลยีส ารสนเทศ
และการสือ6 สาร
ข้อ ๒ พนักงานเจ้าหน้าที6 ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี%
(๑) มีความรูแ้ ละความชํานาญเกีย6 วกับระบบคอมพิวเตอร์
(๒) สํ า เร็จ การศึ ก ษาไม่ น้ อ ยกว่ า ระดับ ปริญ ญาตรีท างวิศ วกรรมศาสตร์
วิท ยาศาสตร์ วิท ยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ สถิติศ าสตร์ นิ ติศ าสตร์
รัฐศาสตร์ หรือรัฐประศาสนศาสตร์
(๓) ผ่ า นการอบรมทางด้ า นความมัน6 คงปลอดภั ย ของระบบสารสนเทศ
(Information Security) สืบ สวน สอบสวน และการพิสูจ น์ ห ลัก ฐานทางคอมพิว เตอร์
(Computer Forensics) ตามภาคผนวกท้ายประกาศนี% และ
(๔) มีคุณสมบัตอิ 6นื อย่างหนึ6งอย่างใด ดังต่อไปนี%
ก. รับราชการหรือเคยรับราชการไม่น้อยกว่าสองปี ในตําแหน่ งเจ้าหน้ าที6
ตรวจพิสจู น์พยานหลักฐานทีเ6 ป็ นข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์
ข. สําเร็จการศึกษาตามข้อ ๒ (๒) ในระดับปริญญาตรี และมีประสบการณ์
ทีเ6 ป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิงานตามพระราชบัญญัติน%ีนับแต่สําเร็จการศึกษาดังกล่าว
ไม่น้อยกว่าสีป6 ี
๓๔๔

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

คอมพิวเตอร์และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ค. สําเร็จการศึกษาตามข้อ ๒ (๒) ในระดับปริญญาโท หรือสอบไล่ได้เป็ น
เนติ บ ั ณ ฑิ ต ตามหลัก สู ต รของสํ า นั ก อบรมศึก ษากฎหมายแห่ ง เนติ บ ัณ ฑิ ต ยสภา
และมีป ระสบการณ์ ท6ีเป็ น ประโยชน์ ต่ อ การปฏิบ ัติง านตามพระราชบัญ ญั ติน%ี นั บ แต่
สําเร็จการศึกษาดังกล่าวไม่น้อยกว่าสามปี
ง. สําเร็จการศึกษาตามข้อ ๒ (๒) ในระดับปริญญาเอก หรือมีประสบการณ์
ทีเ6 ป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั งิ าน ตามพระราชบัญญัตนิ %ีนับแต่สาํ เร็จการศึกษาดังกล่าว
ไม่น้อยกว่าสองปี
จ. เป็ นบุคคลทีท6 ํางานเกี6ยวกับความมันคงปลอดภั
6
ยของระบบสารสนเทศ
การตรวจพิสจู น์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ หรือมีประสบการณ์ในการดําเนินคดีเกีย6 วกับ
การกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่าสองปี
ข้อ ๓ ในกรณีทม6ี คี วามจําเป็ นเพื6อประโยชน์ของทางราชการในการสืบสวนและ
สอบสวนการกระทําความผิดเกี6ยวกับคอมพิวเตอร์ จําเป็ น ต้องมีบุ คลากรซึ6งมีความรู้
ความชํานาญ หรือประสบการณ์ สูง เพื6อดําเนินการสืบสวนและสอบสวนการกระทําผิด
หรือคดีเช่นว่านัน% หรือเป็ นบุคลากรในสาขาที6ขาดแคลน รัฐมนตรีอาจยกเว้นคุณสมบัติ
ตามข้อ ๒ ไม่ว่าทัง% หมดหรือบางส่วนสําหรับการบรรจุและแต่งตัง% บุคคลใดเป็ นการเฉพาะก็ได้
ข้อ ๔ การแต่ ง ตั ง% บุ ค คลหนึ6 ง บุ ค คลใดเป็ นพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที6 ใ ห้ แ ต่ ง ตั ง%
จากบุคคลซึ6งมีคุณสมบัตติ ามข้อ ๒ หรือข้อ ๓ โดยบุคคลดังกล่าวต้องผ่านการประเมิน
ความรูค้ วามสามารถหรือทดสอบตามหลักสูตรและหลักเกณฑ์ทร6ี ฐั มนตรีประกาศกําหนด
การแต่งตัง% บุคคลใดเป็ นพนักงานเจ้าหน้าทีต6 ามวรรคหนึ6ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที6
ดํารงตําแหน่งในวาระคราวละ ๔ ปี ๓๑
การแต่ ง ตั ง% และการพ้ น จากตํ า แหน่ ง ของพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที6 ใ ห้ ป ระกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา๓๒

๓๑ ข้อ ๔ วรรคสอง แก้ไขเพิม
6 เติมโดยประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ6 สาร

เรื6อ ง หลัก เกณฑ์ เกี6ย วกับ คุ ณ สมบัติข องพนั ก งานเจ้าหน้ าที6ต ามพระราชบัญ ญัติว่ าด้วยการกระทํ า
ความผิดเกีย6 วกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ (ฉบับที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
๓๒ ข้อ ๔ วรรคสาม เพิม
6 โดยประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื6อสาร เรื6อง
หลักเกณฑ์เกี6ยวกับคุณสมบัติของพนักงานเจ้าหน้ าที6ตามพระราชบัญญัตวิ ่าด้วยการกระทําความผิด
เกีย6 วกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ (ฉบับที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

๓๔๕

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

คอมพิวเตอร์และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ข้อ ๕ พนักงานเจ้าหน้าทีต6 อ้ งไม่มลี กั ษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี%
(๑) เป็ นบุคคลล้มละลาย บุคคลไร้ความสามารถ หรือบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ
(๒) เป็ นสมาชิก สภาผู้ แ ทนราษฎร สมาชิก วุ ฒิ ส ภา ข้า ราชการการเมื อ ง
สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ6 น ผู้ บ ริห ารท้ อ งถิ6 น กรรมการหรือ ผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ที6 ร ับ ผิ ด ชอบ
ในการบริหารพรรคการเมือง ทีป6 รึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าทีใ6 นพรรคการเมือง
(๓) เป็ นผูอ้ ยู่ระหว่างถูกสังให้
6 พกั ราชการหรือถูกสังให้
6 ออกจากราชการไว้ก่อน
(๔) ถู ก ไล่ อ อก ปลดออก หรือ ให้ อ อกจากราชการ หน่ ว ยงานของรัฐ หรือ
รัฐ วิส าหกิจ เพราะทํ า ผิด วินั ย หรือ รัฐ มนตรีใ ห้ อ อกจากการเป็ นพนั ก งานเจ้า หน้ า ที6
เพราะมีความประพฤติเสือ6 มเสียบกพร่องหรือไม่สจุ ริตต่อหน้าทีห6 รือหย่อนความสามารถ
(๕) ได้ ร ับ โทษจํ า คุ ก โดยคํ า พิ พ ากษาถึ ง ที6 สุ ด ให้ จํ า คุ ก เว้ น แต่ เ ป็ นโทษ
สําหรับความผิดทีก6 ระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๖) ต้ อ งคํ า พิ พ ากษาหรือ คํ า สัง6 ของศาลให้ ท รัพ ย์ สิน ตกเป็ นของแผ่ น ดิ น
เพราะรํ6ารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สนิ เพิม6 ขึน% ผิดปกติ
ข้อ ๖ พนักงานเจ้าหน้าทีพ6 น้ จากตําแหน่งเมื6อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีส6 ดุ ให้จาํ คุก
(๔) ขาดคุณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะต้องห้ามตามข้อ ๕
(๕) รัฐมนตรีให้ออก เพราะมีความประพฤติเสื6อมเสีย บกพร่องหรือไม่สุจริต
ต่อหน้าทีห6 รือหย่อนความสามารถ
(๖) ครบวาระการดํารงตําแหน่ง
ข้อ ๗๓๓ ประกาศนี%มผี ลใช้บงั คับตัง% แต่วนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที6 ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
สิทธิชยั โภไคยอุดม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื6อสาร

๓๓

ราชกิจจานุ เบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนพิเศษ ๑๐๒ ง/หน้า ๙/๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๐

๓๔๖

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

คอมพิวเตอร์และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

๓๔๗

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

คอมพิวเตอร์และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

๓๔๘

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื6อ สาร เรื6อ ง หลัก เกณฑ์ เกี6ย วกับ
คุณสมบัตขิ องพนักงานเจ้าหน้าทีต6 ามพระราชบัญญัตวิ ่าด้วยการกระทําความผิดเกีย6 วกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ (ฉบับที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙๓๔
ข้อ ๒ ประกาศนี%ให้ใช้บงั คับตัง% แต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุ เบกษา
เป็ นต้นไป

๓๔ ราชกิจจานุ เบกษา

เล่ม ๑๓๓/ตอนพิเศษ ๙๖ ง/หน้า ๑๓/๒๗ เมษายน ๒๕๕๙
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ประกาศกระทรวงดิจทิ ลั เพื6อเศรษฐกิจและสังคม
เรื6อง ขัน% ตอนการแจ้งเตือน การระงับการทําให้แพร่หลายของข้อมูลคอมพิวเตอร์
และการนําข้อมูลคอมพิวเตอร์ออกจากระบบคอมพิวเตอร์
พ.ศ. ๒๕๖๐
โดยทีเ6 ป็ นการสมควรกําหนดขัน% ตอนการแจ้งเตือน การระงับการทําให้แพร่หลาย
ของข้อ มู ล คอมพิว เตอร์แ ละการนํ า ข้อ มู ล คอมพิ ว เตอร์อ อกจากระบบคอมพิว เตอร์
ของผูใ้ ห้บริการ
อาศัย อํ า นาจตามความในมาตรา ๔ ประกอบมาตรา ๑๕ วรรคสอง แห่ ง
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกีย6 วกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ6งแก้ไข
เพิม6 เติมโดยพระราชบัญญัตวิ ่าด้วยการกระทําความผิดเกีย6 วกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที6 ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิท ัล เพื6อ เศรษฐกิจและสังคมออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี%
ข้อ ๑ ประกาศนี% เรีย กว่า “ประกาศกระทรวงดิจิท ัล เพื6อเศรษฐกิจและสังคม
เรื6อ ง ขัน% ตอนการแจ้ง เตือ น การระงับ การทํ า ให้ แ พร่ ห ลายของข้อ มู ล คอมพิว เตอร์
และการนําข้อมูลคอมพิวเตอร์ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐”
ข้อ ๒๓๕ ประกาศนี%ให้ใช้บงั คับตัง% แต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็ นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี%
“ระบบคอมพิวเตอร์” หมายความว่า อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ ของคอมพิวเตอร์
ที6เชื6อมการทํางานเข้าด้วยกัน โดยได้มีการกําหนดคําสัง6 ชุ ดคําสัง6 หรือสิง6 อื6น ใด และ
แนวทางปฏิบตั งิ านให้อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ทาํ หน้าทีป6 ระมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัติ
“ข้อมูลคอมพิวเตอร์” หมายความว่า ข้อมูล ข้อความ คําสัง6 ชุดคําสัง6 หรือสิง6 อื6นใด
บรรดาทีอ6 ยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ในสภาพทีร6 ะบบคอมพิวเตอร์อาจประมวลผลได้ และให้
หมายความรวมถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ดว้ ย
“ข้อความ” หมายความว่า เรื6องราวหรือข้อเท็จจริง ไม่ว่าจะปรากฏในรูปแบบ
ของตัว อัก ษร ตัว เลข เสีย ง ภาพ หรือ รูป แบบอื6น ใดที6ส6ือ ความหมายได้ โดยสภาพ
ของสิง6 นัน% เองหรือโดยผ่านวิธกี ารใด ๆ
๓๕ ราชกิจจานุ เบกษา

เล่ม ๑๓๔/ตอนพิเศษ ๑๘๘ ง/หน้า ๖/๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐
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“ผูใ้ ห้บริการ” หมายความว่า
(๑) ผูใ้ ห้บริการแก่บุคคลอื6นในการเข้าสู่อนิ เทอร์เน็ต หรือให้สามารถติดต่อถึงกัน
โดยประการอื6น โดยผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ ทัง% นี% ไม่ว่าจะเป็ นการให้บริการในนาม
ของตนเอง หรือเพื6อประโยชน์ของบุคคลอื6น
(๒) ผูใ้ ห้บริการเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื6อประโยชน์ของบุคคลอื6น
“ผูใ้ ช้บริการ” หมายความว่า ผูใ้ ช้บริการของผูใ้ ห้บริการไม่ว่าต้องเสียค่าใช้บริการ
หรือไม่กต็ าม
ข้อ ๔ หากผู ้ใ ห้บ ริก ารดัง ต่อ ไปนี%พ สิ ูจ น์ไ ด้ว ่า ตนได้ป ฏิบ ตั ิต ามประกาศ
ดัง ต่อ ไปนี % ผู ้ใ ห้ บ ริก ารผู้ นั น% ไม่ ต้ อ งรับ โทษฐานให้ ค วามร่ ว มมือ ให้ ค วามยิน ยอม
หรือรูเ้ ห็นเป็ นใจ อันเป็ นการกระทําความผิดตามมาตรา ๑๕
(๑) ผู้ ใ ห้ บ ริก ารในฐานะสื6อ กลาง (Intermediary) ซึ6ง ให้ บ ริก ารรับ ส่ ง ข้อ มู ล
คอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายหรือระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการหรือบริการอํานวย
ความสะดวกในการส่งผ่านข้อมูลคอมพิวเตอร์ผ่านเส้นทางจราจรทางคอมพิวเตอร์บน
อินเตอร์เน็ ต (routing) หรือจัดให้บ ริก ารคอมพิวเตอร์อุป กรณ์ คอมพิวเตอร์ห รือ ระบบ
เครือ ข่ า ยคอมพิว เตอร์เพื6อ ทํ า ให้ เกิด การรับ ส่ ง ผ่ า นข้อ มู ล คอมพิ ว เตอร์ (Transitory
Communication - mere conduit) ทีม6 ลี กั ษณะดังต่อไปนี% ซึง6 ได้ดาํ เนินการตามข้อ ๕
(ก) เป็ นผู้ให้ บ ริก ารที6ส่ งผ่ า นข้อ มู ล คอมพิว เตอร์ต ามปกติ ธุ ร ะโดยการ
ดําเนิ น การหรือ ควบคุ ม การรับ ส่ง กระทํ าโดยผู้ใช้บ ริก ารหรือ บุ ค คลภายนอกที6ไม่ ใช่
ผูใ้ ห้บริการ
(ข) เป็ นผู้ให้บริการทีร6 บั ส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือให้บริการอํานวยความ
สะดวกในการส่งผ่านข้อมูลคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตผ่านเส้นทางจราจรทาง
คอมพิวเตอร์บนอินเตอร์เน็ตหรือการให้บริการเชือ6 มต่อระหว่างระบบคอมพิวเตอร์ดว้ ยกัน
เพื6อเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ได้ (Hosting) ซึง6 การดําเนินการดังกล่าวข้างต้นทัง% หมดเกิด
จากการประมวลผลโดยอัต โนมัติด้ว ยมาตรการทางเทคนิ ค ของระบบคอมพิว เตอร์
(Automatic technical process) ซึง6 ผูใ้ ช้บริการหรือบุคคลอื6นเป็ นผูส้ งการโดยผู
ั6
ใ้ ห้บริการ
ไม่ ไ ด้ เป็ นผู้กํ า หนดหรือ คัด เลือ กข้อ มู ล หรือ เนื% อ หาของข้อ มู ล เพื6อ ทํ า การรับ ส่ ง หรือ
ประมวลผลข้อมูลดังกล่าว
(ค) เป็ นผู้ ใ ห้ บ ริก ารที6 ร ับ ส่ ง ข้ อ มู ล คอมพิ ว เตอร์ ซ6ึ ง ไม่ ไ ด้ เ ลื อ กข้ อ มู ล
หรือเนื%อหาของข้อมูลทีส6 ่งผ่านระบบคอมพิวเตอร์ดว้ ยตนเอง เป็ นเพียงการให้บริการ
ทีด6 าํ เนินการผ่านระบบตอบรับคําสังอั
6 ตโนมัตโิ ดยทางคอมพิวเตอร์เท่านัน%

๓๕๔
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(ง) เป็ นผู้ ใ ห้ บ ริก ารที6 ร ับ ส่ ง ข้ อ มู ล คอมพิ ว เตอร์ แต่ ไ ม่ ไ ด้ ทํ า การเก็ บ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือเนื%อหาของข้อมูลดังกล่าวไว้ เนื6องจากเป็ นเพียงสื6อกลางในการ
รับส่งข้อมูลเฉพาะคราวหรือเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ไว้เพียงชัวคราว
6
(Transient storage)
เท่าทีจ6 ําเป็ นเพื6อให้การรับส่งข้อมูลสามารถกระทําได้เท่านัน% โดยผูใ้ ห้บริการไม่ได้การทํา
สําเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือเนื%อหาของข้อมูลเก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ หรือเครือข่าย
ของผูใ้ ห้บริการของตนในลักษณะทีบ6 ุคคลทัวไปอาจเข้
6
าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ในภายหลัง
(จ) เป็ น การให้บ ริก ารรับ ส่ง ข้อ มู ล คอมพิวเตอร์ผ่ านระบบคอมพิว เตอร์
โดยไม่มกี ารแก้ไขเปลีย6 นแปลงข้อมูลหรือเนื%อหาของข้อมูลนัน%
(๒) ผู้ให้บ ริก ารที6เก็บหรือพักข้อมูลคอมพิวเตอร์ช ัว6 คราว (system caching)
ในระบบคอมพิวเตอร์ทม6ี ลี กั ษณะดังต่อไปนี% ซึง6 ได้ดาํ เนินการตามข้อ ๕
(ก) เป็ นการให้บริการรับ - ส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ทร6ี ะบบคอมพิวเตอร์ดูแล
ควบคุมการส่งผ่านเนื%อหาข้อมูลทัง% หมดโดยผูใ้ ช้บริการหรือบุคคลภายนอกซึง6 ไม่เกีย6 วข้อง
กับผูใ้ ห้บริการ
(ข) เป็ นการให้ บ ริก ารส่ ง ผ่ า นข้ อ มู ล คอมพิ ว เตอร์ ร ะหว่ า งเครือ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์ดว้ ยกันเพื6อให้สามารถเก็บพักข้อมูลได้
(ค) เป็ นการจัดเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยเครื6องคอมพิวเตอร์ซง6ึ ผู้ให้บริการ
ไม่เกีย6 วข้องและไม่ได้ควบคุมการจัดเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ดงั กล่าว
ในการให้ บ ริก ารจัด เก็ บ และพั ก ข้ อ มู ล คอมพิ ว เตอร์ แ บบชัว6 คราวนั %น
ผูใ้ ห้บริการต้องดําเนินการ ดังต่อไปนี%
(ก) ไม่มกี ารแก้ไขเปลีย6 นแปลงข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือเนื%อหาของข้อมูล
(ข) ไม่สามารถเข้าถึงเพื6อแก้ไขเปลีย6 นแปลงข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือเนื%อหา
ของข้อมูลได้
(๓) ผูใ้ ห้บริการซึง6 เก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายในระบบคอมพิวเตอร์
ของผู้ใช้บ ริการซึ6งผู้ใช้บริการดําเนินการบริหารจัดการข้อมูลคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง
(Information Residing on systems or network at direction of users) ที6 มี ล ั ก ษ ณ ะ
ดังต่อไปนี% ซึง6 ได้ดาํ เนินการตามข้อ ๕
(ก) เป็ นการให้บริการทีผ6 ใู้ ห้บริการไม่มเี จตนาและเกีย6 วข้องรวมถึงไม่ทราบ
ถึงการกระทําใด ๆ ทีผ6 ดิ กฎหมายของผูใ้ ช้บริการหรือบุคคลภายนอก
(ข) ผู้ให้บ ริก ารไม่ ได้รบั ค่ าตอบแทนหรือประโยชน์ ใด ๆ ไม่ ว่าทางตรง
หรือ ทางอ้อ มจากการกระทํ า ผิด กฎหมายตามกฎหมายว่ า ด้ว ยการกระทํ า ความผิด
เกีย6 วกับคอมพิวเตอร์
๓๕๕
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(ค) ทันทีท6ีผู้ให้บริการได้รบั การแจ้งถึงการเผยแพร่ข้อมูลที6ผดิ กฎหมาย
ตามมาตรา ๑๔ ผูใ้ ห้บริการต้องรีบดําเนินการระงับการแพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์
ทีผ6 ดิ กฎหมายออกจากระบบคอมพิวเตอร์ทต6ี นเองดูแลควบคุมหรือเป็ นเจ้าของตามทีร6 ะบุ
ไว้ในข้อ ๕ ของประกาศฉบับนี%โดยทันที
(๔) ผูใ้ ห้บริการทางเทคนิคเพื6อเป็ นทีต6 งั % หรือทีพ6 กั ของแหล่งข้อมูล (Information
Location Tools) ทีม6 ลี กั ษณะดังต่อไปนี% ซึง6 ได้ดาํ เนินการตามข้อ ๕
(ก) ผูใ้ ห้บริการต้องไม่มกี ารเชื6อมต่อ (Linking) ไปยังข้อมูลที6ผดิ กฎหมาย
แก่บุคคลภายนอกด้วยตนเอง
(ข) ผูใ้ ห้บริการไม่มเี จตนาและเกีย6 วข้องรวมถึงไม่ทราบถึงการกระทําใด ๆ
ทีผ6 ดิ กฎหมายของผูใ้ ช้บริการหรือบุคคลภายนอก
(ค) ผู้ให้บ ริก ารไม่ ได้ร ับ ค่ าตอบแทนหรือ ประโยชน์ ใด ๆ ไม่ ว่ าทางตรง
หรือ ทางอ้อ มจากการกระทํ า ผิด กฎหมายตามกฎหมายว่ า ด้ว ยการกระทํ า ความผิด
เกีย6 วกับคอมพิวเตอร์
(ง) ทัน ทีท6ีผู้ให้บริการได้รบั การแจ้งถึงการเผยแพร่ข้อมูลที6ผิดกฎหมาย
ตามมาตรา ๑๔ ผูใ้ ห้บริการต้องรีบดําเนินการระงับการแพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์
ทีผ6 ดิ กฎหมายออกจากระบบคอมพิวเตอร์ทต6ี นเองดูแลควบคุมหรือเป็ นเจ้าของตามทีร6 ะบุไว้
ในข้อ ๕ ของประกาศฉบับนี%โดยทันที
(๕) ผู ้ใ ห้บ ริก ารที6ไ ม่ไ ด้ร ะบุไ ว้ใ น (๑) (๒) (๓) และ (๔) ซึ6ง ให้บ ริก ารแก่
บุคคลอื6นในการเข้าสูอ่ นิ เตอร์เน็ต หรือให้สามารถติดต่อถึงกันได้โดยประการอื6นโดยผ่าน
ทางระบบคอมพิวเตอร์ ทัง% นี% ไม่ว่าจะเป็ นการให้บริการในนามของตนเองหรือในนาม
หรือเพื6อประโยชน์ของบุคคลอื6น ซึง6 ได้ปฏิบตั ติ ามข้อ ๕
ข้อ ๕ ผู้ให้บริการตามข้อ ๔ ที6พิสูจน์ ว่าตนได้จดั เตรียมมาตรการดังต่ อไปนี%
เพื6อแจ้งเตือนและระงับการเผยแพร่หรือนําข้อมูลคอมพิวเตอร์นัน% ออกจากระบบคอมพิวเตอร์
ไม่ตอ้ งรับโทษตามมาตรา ๑๕
(๑) ขัน% ตอนการแจ้งเตือน
ผู้ให้บริการจะต้องจัดให้มีมาตรการแจ้งเตือนโดยจัดทําหนังสือแจ้งเตือน
(Take Down Notice) เป็ นลายลักษณ์อกั ษรโดยดําเนินการในทางเทคนิคหรือวิธกี ารใด ๆ
เพื6อแจ้งเตือนเพื6อให้ผใู้ ห้บริการระงับการแพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ทผ6ี ดิ กฎหมาย
ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ทอ6ี ยู่ในความควบคุมดูแลของตน โดยหนังสือแจ้งเตือนดังกล่าว
ของผูใ้ ห้บริการต้องระบุขอ้ มูลดังต่อไปนี% ให้บุคคลทัวไปทราบ
6
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(ก) ชื6อ ทีอ6 ยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของผูใ้ ห้บริการ
หรือตัวแทนของผูใ้ ห้บริการ
(ข) แบบฟ อร์ ม ข้ อ ร้ อ งเรี ย น (Complaint Form) เพื6 อให้ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร
หรือบุคคลภายนอกแจ้งผูใ้ ห้บริการเพื6อระงับหรือลบการแพร่หลายของข้อมูลคอมพิวเตอร์
ทีผ6 ดิ กฎหมาย โดยแบบฟอร์มดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี%
๑) รายละเอียด ชื6อนามสกุล ที6อยู่ ของผู้ร้องเรียนรวมถึง ลายมือชื6อ
ของผู ้ร้อ งเรีย นหรือ ตัวแทนผู้รบั มอบอํานาจของผู้ร้อ งเรีย นว่ามีก ารกระทํา ความผิด
ตามมาตรา ๑๔
๒) รายละเอียดข้อมูลของการกระทําความผิดตามมาตรา ๑๔
๓) รายละเอียด ทีอ6 ยู่ทต6ี ดิ ต่อได้ของผูใ้ ห้บริการ อาทิ ชื6อของผูใ้ ห้บริการ
ทีอ6 ยู่ของผูใ้ ห้บริการ เบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรสารของผูใ้ ห้บริการ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ของผูใ้ ห้บริการ หรือวิธกี ารหรือช่องทางใด ๆ ทีส6 ามารถติดต่อผูใ้ ห้บริการได้
๔) รายละเอียดความเสียหายทีเ6 กิดขึน% กับผูใ้ ช้บริการหรือบุคคลภายนอก
๕) คํารับรองว่าข้อความทีแ6 จ้งดังกล่าวเป็ นความจริง
(๒) การแจ้งเตือนของผูใ้ ช้บริการ
ในกรณี ท6ีผู้ใช้บริการตรวจพบว่า ผู้ให้บริการเผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์
ที6ผิด กฎหมายตามมาตรา ๑๔ ผู้ใช้บ ริก ารอาจแจ้ง เตือ นผู้ให้ บ ริก ารเพื6อ ขอให้ระงับ
การแพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ทผ6ี ดิ กฎหมายด้วยวิธกี าร ดังต่อไปนี%
(ก) ลงบัน ทึ ก ประจํ า วัน หรือ แจ้ง ความร้อ งทุ ก ข์เพื6 อ เป็ นหลัก ฐานต่ อ
พนักงานสอบสวนหรือเจ้าหน้าที6ตํารวจ โดยแจ้งรายละเอียดที6เกี6ยวข้องกับการเผยแพร่
ข้ อ มู ล คอมพิ ว เตอร์ ท6ี ผิ ด กฎหมายตามมาตรา ๑๔ รายละเอี ย ดของผู้ ใ ห้ บ ริก าร
รายละเอียดความเสียหายทีเ6 กิดขึน% กับผูใ้ ช้บริการหรือบุคคลภายนอก เป็ นต้น พร้อมยื6น
เอกสารหลักฐานที6แสดงให้เห็นถึงการกระทําความผิดดังกล่าว และเอกสารหลักฐานอื6น
ทีเ6 กีย6 วข้องแก่พนักงานสอบสวนหรือเจ้าหน้าทีต6 ํารวจ
(ข) แจ้งรายละเอียดที6เกี6ยวข้องกับ การเผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์ท6ีผิด
กฎหมายตามมาตรา ๑๔ ต่อผูใ้ ห้บริการ โดยการกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มตาม (๑)
(ข) พร้อมยื6นเอกสารหลัก ฐานตาม (๒) (ก) รวมทัง% เอกสารหลักฐานทีแ6 สดงให้เห็นถึง
การกระทําความผิดหรือหลักฐานอื6นทีเ6 กีย6 วข้องแก่ผใู้ ห้บริการ
(๓) วิธกี ารระงับหรือนําข้อมูลคอมพิวเตอร์ออกจากระบบคอมพิวเตอร์
เมื6 อ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารได้ ร ับ ข้ อ ร้ อ งเรีย นตามแบบฟอร์ ม ในข้ อ ๕ (๑) (ข)
และเอกสารหลักฐานทีเ6 กีย6 วข้อง ผูใ้ ห้บริการต้องดําเนินการ ดังต่อไปนี%
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(ก) ดํา เนิ น การลบหรือ แก้ไขเปลี6ย นแปลงข้อ มูล คอมพิว เตอร์เพื6อไม่ ให้
แพร่หลายต่อไปโดยทันที
(ข) จัดทําสําเนาข้อร้องเรียนรวมถึงรายละเอียดข้อร้องเรียนของบุคคลที6
ร้องเรียนส่งให้กบั ผูใ้ ช้บริการหรือสมาชิกหรือบุคคลทีเ6 กีย6 วข้องซึง6 อยู่ในความควบคุมดูแล
ของผูใ้ ห้บริการโดยทันที
(ค) ระงับ ซึ6งการแพร่ห ลายข้อมูลคอมพิวเตอร์ด ังกล่าวโดยรวดเร็วที6สุด
เท่าที6จะทําได้ตามความเหมาะสมและขึน% อยู่กบั สภาพของการให้บริการแต่ละประเภท
แต่ ต้องไม่เกินกําหนดระยะเวลาที6ระบุดงั ต่ อไปนี% เพื6อเยียวยาความเสียหายและระงับ
การกระทําความผิดให้เร็วทีส6 ดุ
๑) กรณีการเผยแพร่ขอ้ มูลคอมพิวเตอร์ตามมาตรา ๑๔ (๑) ให้ระงับ
การแพร่หลายข้อมูลโดยเร็วที6สุดเท่าทีจ6 ะกระทําได้ ทัง% นี% หากมีเหตุล่าช้าก็ต้องดําเนินการ
ภายใน ๗ วัน นับแต่วนั ทีไ6 ด้รบั ข้อร้องเรียน
๒) กรณีการเผยแพร่ขอ้ มูลคอมพิวเตอร์ตามมาตรา ๑๔ (๒) และ (๓)
ให้ระงับการแพร่หลายข้อมูลโดยเร็วทีส6 ุดเท่าทีจ6 ะกระทําได้ ทัง% นี% หากมีเหตุล่าช้าก็ต้อง
ดําเนินการภายใน ๒๔ ชัวโมง
6
นับแต่วนั ทีไ6 ด้รบั ข้อร้องเรียน
๓) กรณีการเผยแพร่ขอ้ มูลคอมพิวเตอร์ตามมาตรา ๑๔ (๔) ให้ระงับ
การแพร่หลายข้อมูลโดยเร็วที6สุดเท่าทีจ6 ะกระทําได้ ทัง% นี% หากมีเหตุล่าช้าก็ต้องดําเนินการ
ภายใน ๓ วัน นับแต่วนั ทีไ6 ด้รบั ข้อร้องเรียน
(๔) การโต้แย้ง
เจ้าของข้อมูลคอมพิวเตอร์ท6ถี ูกระงับการทําให้แพร่หลาย อาจโต้แย้งการ
ระงับ ดัง กล่า วไปยัง ผู ้ใ ห้บ ริก ารเพื6อ ขอให้ย กเลิก การระงับ การทํ า ให้แ พร่ห ลาย
ข้อมูลคอมพิวเตอร์นัน% ด้วยวิธกี าร ดังต่อไปนี%
(ก) ลงบัน ทึ ก ประจํ า วัน หรือ แจ้ง ความร้อ งทุ ก ข์เพื6 อ เป็ นหลัก ฐานต่ อ
พนั ก งานสอบสวนหรือ เจ้า หน้ า ที 6ตํ า รวจ โดยแจ้ง รายละเอีย ดที 6เ กี 6ย วข้อ งกับ
ข้อ มูล คอมพิว เตอร์ที6ถูก ระงับ การเผยแพร่ตามมาตรา ๑๔ รายละเอียดของผูใ้ ห้บริการ
รายละเอียดความเสียหายที6เกิดขึน% กับตนเอง พร้อมยื6นเอกสารหลักฐานที6แสดงให้เห็น
ถึงความเป็ นเจ้าของและความชอบด้วยกฎหมายของข้อมูลคอมพิวเตอร์นัน% พร้อมด้วย
เอกสารหลักฐานอื6นทีเ6 กีย6 วข้องแก่พนักงานสอบสวนหรือเจ้าหน้าทีต6 ํารวจ
(ข) แจ้งรายละเอียดทีเ6 กีย6 วข้องกับข้อมูลคอมพิวเตอร์ของตนทีถ6 ูกระงับการ
เผยแพร่ตามมาตรา ๑๔ ต่อผู้ให้บริการ พร้อมยื6นเอกสารหลักฐานตาม (๔) (ก) รวมทัง%
เอกสารหลักฐานอื6นทีเ6 กีย6 วข้องแก่ผใู้ ห้บริการ
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(ค) เมื6อผูใ้ ห้บริการได้รบั การโต้แย้งตาม (ข) แล้ว ให้ผใู้ ห้บริการดําเนินการ
ยกเลิกการระงับการทําให้แพร่หลายข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามทีไ6 ด้รบั แจ้ง ทัง% นี% ตามความ
เหมาะสมและขึน% อยู่กบั สภาพของการให้บริการแต่ละประเภท
ข้อ ๖ ให้ปลัดกระทรวงดิจทิ ลั เพื6อเศรษฐกิจและสังคมรักษาการให้เป็ นไปตาม
ประกาศนี% และให้มอี าํ นาจตีความและวินิจฉัยปั ญหาอันเกิดจากการปฏิบตั ติ ามประกาศนี%
ในการตีความและการวินิจฉัยปั ญ หา ปลัดกระทรวงดิจทิ ลั เพื6อเศรษฐกิจและ
สังคมอาจตัง% คณะทํางานซึ6งประกอบด้วยผู้แทนของภาครัฐและภาคเอกชนที6เกี6ยวข้อง
เพื6อร่วมพิจารณาและดําเนินการให้เป็ นไปตามประกาศนี%
ประกาศ ณ วันที6 ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจทิ ลั เพื6อเศรษฐกิจและสังคม
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ประกาศกระทรวงดิจทิ ลั เพื6อเศรษฐกิจและสังคม
เรื6อง ลักษณะและวิธกี ารส่ง และลักษณะและปริมาณของข้อมูล ความถีแ6 ละวิธกี ารส่ง
ซึง6 ไม่เป็ นการก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญแก่ผรู้ บั
พ.ศ. ๒๕๖๐
โดยที6เป็ นการสมควรกําหนดลักษณะและวิธกี ารส่ง และลักษณะและปริมาณ
ของข้อมูล ความถี6 และวิธกี ารส่งคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ซึ6งไม่เป็ น
การก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญแก่ผรู้ บั
อาศัย อํ า นาจตามความในมาตรา ๔ ประกอบมาตรา ๑๑ วรรคสาม แห่ ง
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกีย6 วกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ6งแก้ไข
เพิม6 เติมโดยพระราชบัญญัตวิ ่าด้วยการกระทําความผิดเกีย6 วกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที6 ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิท ัล เพื6อ เศรษฐกิจและสังคมออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี%
ข้อ ๑ ประกาศนี%เรียกว่า “ประกาศกระทรวงดิจทิ ลั เพื6อเศรษฐกิจและสังคม เรื6อง
ลักษณะและวิธกี ารส่ง และลักษณะและปริมาณของข้อมูล ความถีแ6 ละวิธกี ารส่งซึง6 ไม่เป็ น
การก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญแก่ผรู้ บั พ.ศ. ๒๕๖๐”
ข้อ ๒๓๖ ประกาศนี%ให้ใช้บงั คับตัง% แต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็ นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี%
“ข้อมูลคอมพิวเตอร์” หมายความว่า ข้อมูล ข้อความ คําสัง6 ชุดคําสัง6 หรือสิง6 อื6น
ใดบรรดาที6อ ยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ในสภาพที6ระบบคอมพิว เตอร์อ าจประมวลผลได้
และให้ ห มายความรวมถึ ง ข้ อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยธุ ร กรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ดว้ ย
“ที6 อ ยู่ ท างอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ (Electronic Address)” หมายความว่ า (๑) ที6 อ ยู่
ปลายทาง (destination) ที6ใช้รบั จดหมายอิเล็ก ทรอนิ กส์ (E - mail address) หรือ (๒)
ทีอ6 ยู่ปลายทางบนอินเทอร์เน็ตทีใ6 ช้รบั ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (IP Address of computer data)
ซึง6 ทีอ6 ยู่ดงั กล่าวอาจประกอบด้วยชื6อผูใ้ ช้ (Username) ชื6อผูร้ บั ข้อมูล (Recipient’s name)
๓๖ ราชกิจจานุ เบกษา

เล่ม ๑๓๔/ตอนพิเศษ ๑๘๘ ง/หน้า ๑/๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐
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หรือกล่องจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E - mail box) ของผู้รบั ข้อมูลรวมถึงเบอร์โทรศัพท์
หรือที6อยู่บนอินเทอร์เน็ต (IP Address) ของผู้รบั ข้อมูลซึ6งที6อยู่ดงั กล่าวสามารถอ้างอิง
ถึงชื6อโดเมน (Domain Name) ปลายทาง หรือทีอ6 ยู่ปลายทางของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทใ6ี ช้รบั ข้อมูลคอมพิวเตอร์ได้ ไม่ว่าที6อยู่ดงั กล่าวนัน% จะปรากฏ
ให้เห็นหรือไม่กต็ าม
“ผูร้ บั ข้อมูล” หมายความว่า บุคคลซึ6งผูส้ ่งข้อมูลประสงค์จะส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์
หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้และได้รบั ข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นัน%
ทั %ง นี% ไม่ ร วมถึ ง บุ ค คลที6 เ ป็ นสื6 อ กลางสํ า หรับ ข้ อ มู ล คอมพิ ว เตอร์ ห รื อ จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์นนั %
“ผูส้ ง่ ข้อมูล” หมายความว่า บุคคลทีม6 เี จตนาส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ในเบือ% งต้นเพื6อประโยชน์ในทางการค้า ไม่ว่าจะเป็ นการเสนอขายสินค้า
หรือบริการ การลงทุนหรืออสังหาริมทรัพย์ใด ๆ รวมถึงผูใ้ ห้บริการเว็บไซต์หรือผูใ้ ห้บริการ
แอปพลิเคชัน6 (Application) หรือผู้ให้บริการประเภทสื6อสังคมออนไลน์ (Social Media)
ทีโ6 ฆษณา หรือสนับสนุ นการส่งข้อมูลหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าว ทัง% นี% ไม่รวมถึง
ผู้ให้ บ ริก ารโทรคมนาคมที6เป็ นสื6อ กลางสํา หรับ การส่ ง ผ่ า นข้อ มู ล คอมพิ ว เตอร์ห รือ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์นนั %
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการทีเ6 รียกชื6อ
อย่างอื6นและมีฐานะเป็ นกรม ราชการส่วนภูมภิ าค ราชการส่วนท้องถิน6 รัฐวิสาหกิจ ทีต6 งั % ขึน%
โดยพระราชบัญญัตหิ รือพระราชกฤษฎีกา และให้หมายความรวมถึงนิตบิ ุคคล หรือบุคคล
ซึง6 มีอาํ นาจหน้าทีด6 าํ เนินการของรัฐไม่ว่าในการใด ๆ
“อิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า การประยุกต์ใช้วธิ กี ารทางอิเล็กตรอน ไฟฟ้ า
คลื6น แม่เ หล็ก ไฟฟ้ า หรือ วิธ อี ื6น ใดในลัก ษณะคล้า ยกัน และให้ห มายความรวมถึง
การประยุกต์ใช้วธิ กี ารทางแสง วิธกี ารทางแม่เหล็ก หรืออุปกรณ์ทเ6ี กีย6 วกับการประยุกต์ใช้
วิธตี ่าง ๆ เช่นว่านัน%
ข้อ ๔ การส่ งข้อมู ลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ให้แก่ บุ คคลอื6น
ในลัก ษณะดัง ต่ อ ไปนี% ไ ม่ ถือ ว่ า เป็ นการส่ ง ข้อ มู ล ที6ก่ อ ให้ เกิด ความเดือ ดร้อ นรํ า คาญ
แก่ผรู้ บั ข้อมูล
(๑) การส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื6อติดต่ อหรือเป็ น
หลักฐานในการทํานิตกิ รรมสัญญา (transactional) ทีค6 ู่สญ
ั ญาได้ตกลงกันเป็ นทีเ6 รียบร้อย
แล้ว หรือการส่งข้อมูลที6ผู้รบั ข้อมูลและผู้ส่งข้อมูลส่งเพื6อปฏิบตั ิตามกฎหมาย หรือเพื6อ
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แสดงความสัมพันธ์หรือนิตสิ มั พันธ์ทม6ี รี ะหว่างกัน (relationship) ในทางกฎหมาย ได้แก่
การกระทําทีม6 ลี กั ษณะ ดังต่อไปนี%
(ก) การส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ท6ใี ช้เพื6อยืนยัน
การชําระหนี% หรือการกระทําการใด ๆ ทีเ6 ป็ นส่วนหนึ6งของการทํานิตกิ รรมในเชิงพาณิชย์
(commercial transaction) ซึ6งผู้รบั ข้อมูลและผู้ส่งข้อมูลได้ตกลงเข้าทํานิติกรรมสัญญา
ดังกล่าวแล้ว
(ข) การส่ ง ข้ อ มู ล คอมพิ ว เตอร์ ห รือ จดหมายอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ท6ี ใ ช้ เ พื6 อ
ประกอบการใช้สทิ ธิเรียกร้องในทางกฎหมายหรือชําระหนี%ทางกฎหมายหรือการส่งข้อมูล
เพื6อเข้าทํานิตกิ รรมสัญญาตามแบบหรือเงื6อนไขอื6นใดที6กฎหมายกําหนด ซึง6 ผูร้ บั ข้อมูล
และผูส้ ง่ ข้อมูลได้ตกลงเข้าทํานิตกิ รรมดังกล่าวแล้ว
(ค) การส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื6อให้คํารับรอง
(warranty) เรียกคืนสินค้าหรือบริการ (recall) เนื6องจากความชํารุดบกพร่องหรือสินค้า
ไม่ ได้ม าตรฐานอุ ตสาหกรรมหรือความปลอดภัย หรือ มาตรฐานของสิน ค้าและบริก าร
(safety) หรือข้อมูลทีเ6 กีย6 วกับหลักประกันเกีย6 วกับสินค้าหรือบริการ (security)
(ง) การส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ท6ีเกี6ยวกับการ
แก้ไขเปลี6ย นแปลงเพิ6ม เติม ข้อ กํา หนดเงื6อ นไขเดิม ในการซื%อ ขายสิน ค้า หรือ บริก าร
การบริก ารสมาชิก การลงทะเบียนเพื6อรับบริการหรือการแก้ไขเปลี6ยนแปลงเพิม6 เติม
ความสัมพันธ์ในทางนิตกิ รรมสัญญาไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ตามกฎหมาย
(จ) การส่ง ข้อ มูล คอมพิว เตอร์ห รือ จดหมายอิเ ล็ก ทรอนิก ส์ทีเ6 กีย6 วกับ
นิต สิ มั พัน ธ์ทีเ6 กิด จากสัญ ญาจ้า งแรงงาน สัญ ญาจ้า งทําของหรือ ผลประโยชน์อื6น ใด
ทีเ6 กีย6 วข้องกับผูร้ บั ข้อมูลและผูส้ ง่ ข้อมูลทีต6 กลงกันแล้ว
(ฉ) การส่งมอบสินค้าและบริการตามทีผ6 สู้ ่งข้อมูลและผูร้ บั ข้อมูลตกลงกันไว้
ล่วงหน้า เช่น การเป็ นสมาชิก หรือสมัครเป็ นผูใ้ ช้บริการต่าง ๆ ทีถ6 ูกกฎหมาย โดยผู้รบั
ข้อมูลและผูส้ ง่ ข้อมูลตกลงกันแล้ว
(ช) การส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ซง6ึ เป็ นไปตามที6
กฎหมายกําหนด
(๒) การส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยรัฐบาล รัฐสภา
ศาล หรือหน่ วยงานของรัฐใด ๆ ที6บ ังคับ ใช้กฎหมาย เพื6อแจ้งให้ท ราบถึงข้อกําหนด
กฎหมาย คําสัง6 หรือผลของนิตกิ รรมทางปกครองใด ๆ ทีไ6 ม่ได้มวี ตั ถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์
หรือเพื6อแสวงหาผลกําไรทางธุรกิจ
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(๓) การส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์โดยสถาบันการศึกษา
หรือหน่วยงาน หรือองค์กรการกุศลทีไ6 ม่ได้มวี ตั ถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์หรือเพื6อแสวงหา
ผลกําไรทางธุรกิจ
(๔) การส่ ง ข้อ มู ล คอมพิว เตอร์ห รือ จดหมายอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ท6ีไ ม่ มีล ัก ษณะ
ผิดกฎหมาย ไม่ละเมิดสิทธิสว่ นบุคคล และไม่มวี ตั ถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์
ข้อ ๕ ในกรณี ท6ีเป็ น การส่งข้อ มูลคอมพิวเตอร์ห รือจดหมายอิเล็ก ทรอนิ ก ส์
ในเชิงพาณิ ชย์ นอกเหนือจากที6ระบุในข้อ ๔ ไปยังที6อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์ในลักษณะ
ดังต่อไปนี% เมื6อได้รบั ความยินยอมจากผูร้ บั ข้อมูลแล้วไม่เป็ นการก่อให้เกิดความเดือดร้อน
รําคาญแก่ผรู้ บั ข้อมูล
(๑) ผู้ส่งข้อมูลต้องระบุขอ้ ความดังต่อไปนี%ในข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ทส6ี ง่ ให้แก่ผรู้ บั ข้อมูลแต่ละราย
(ก) ระบุหรือแสดงสัญลักษณ์หรือรายละเอียดและวิธกี ารใด ๆ ทีผ6 ูร้ บั ข้อมูล
สามารถบอกเลิ ก หรือ แจ้ ง ความประสงค์ ไ ว้ อ ย่ า งชั ด เจนเพื6 อ ปฏิ เ สธการตอบรับ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Opt - Out) จากผูส้ ง่ ข้อมูลได้โดยง่าย
(ข) วิธีการที6เปิ ดโอกาสให้ผู้รบั ข้อมูลจะใช้เพื6อแจ้งความประสงค์ในการ
บอกเลิก ปฏิเสธหรือไม่ยอมรับข้อมูล ต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี%
๑) มาตรการทางเทคนิค (Technical measure) ใด ๆ ที6ให้ผู้รบั ข้อมูล
สามารถแจ้งกลับเพื6อบอกเลิก ปฏิเสธการรับข้อมูล หรือไม่ยอมรับข้อมูลที6ส่งไปยังผู้ส่ง
ข้อ มู ล ได้ โ ดยง่ า ย อาทิ ต้ อ งระบุ จ ดหมายอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ (E - mail address) หรือ
หมายเลขโทรศัพท์ หรือหมายเลขโทรสาร หรือที6อยู่ท6ีติด ต่ อได้ของผู้ส่งข้อมูลเพื6อส่ง
ให้ผู้ส่งข้อมูลทําการระงับการส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่
ผูร้ บั ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือ
๒) วิ ธี ก ารใด ๆ ทางคอมพิ ว เตอร์ ท6ี มี ก ารระบุ ยู อ าร์ แ อล (URL)
แบบฟอร์มหรือคําสังทางคอมพิ
6
วเตอร์ใด ๆ เพื6อให้ผู้รบั ข้อมูลคอมพิวเตอร์สามารถทํา
คํ า สัง6 ปฏิ เสธการตอบรับ ข้อ มู ล ดัง กล่ า วหรือ ยกเลิก การเป็ นสมาชิก (unsubscribe)
ได้โดยเร็ว
(๒) หลังจากที6ผู้ส่งข้อมูลได้รบั คําสังยกเลิ
6
ก บอกเลิก หรือปฏิเสธการตอบรับ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือยกเลิกการเป็ นสมาชิกหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์จากผูร้ บั ข้อมูล
แล้ว ผู้ส่งข้อมูลต้องดําเนินการยกเลิกการส่งข้อมูลไปยังผูร้ บั โดยทันที ทัง% นี% หากมีเหตุ
อัน สมควรที6ไ ม่ ส ามารถยกเลิก ได้ ท ัน ที ผู้ ส่ ง ข้อ มู ล ต้ อ งทํ า การยกเลิก การส่ ง ข้อ มู ล
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โดยไม่ ช ัก ช้า ทัง% นี% ต้อ งดําเนิ น การให้เสร็จ สิ%น ภายใน ๗ วัน นั บ แต่ วนั ที6ได้รบั คําสัง6
จากผูร้ บั ข้อมูล
(๓) ในการระบุวธิ กี ารหรือแบบฟอร์มเพื6อบอกเลิก ยกเลิก หรือปฏิเสธการรับ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าวนัน% ผู้ส่งข้อมูลหรือบุคคลใด ๆ
ทีเ6 กีย6 วข้องกับการส่งข้อมูลห้ามดําเนินการ ดังต่อไปนี%
(ก) เรียกร้องให้ผูร้ บั ข้อมูลชําระเงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ เป็ นการตอบแทน
(pay a fee)
(ข) ขอข้อมูลจากผูร้ บั ข้อมูลเพิม6 เติม เว้นแต่เป็ นการขอข้อมูลเพื6อประกอบ
การยกเลิกการส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ดงั กล่าว
(ค) ดํ า เนิ น การใด ๆ เพิ6 ม เติ ม เพื6 อ วัต ถุ ป ระสงค์ ใ นเชิ ง พาณิ ช ย์ เช่ น
ให้ดํ า เนิ น การกดปุ่ มคํ าสัง6 (click) เพื6อประโยชน์ ใด ๆ ในทางธุ รกิจ หรือเข้าสู่เว็บไซต์
หรือช่องทางอื6นใดของผูใ้ ห้บริการหรือขายสินค้าหรือบริการเพิม6 เติม
(๔) ในกรณีทผ6ี ู้รบั ข้อมูลส่งคําสังบอกเลิ
6
กยกเลิกหรือปฏิเสธการรับข้อมูลไปยัง
ผู้ส่งข้อมูลแล้ว ปรากฏว่าผู้ส่งข้อมูลยังฝ่ าฝื น และส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ห รือจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์เพิม6 เติมอีก ให้ผรู้ บั ข้อมูลส่งคําสังบอกเลิ
6
ก ยกเลิก หรือปฏิเสธการรับข้อมูล
ไปยัง ผู้ ส่ ง ข้ อ มู ล อีก ครัง% โดยการส่ ง หนั ง สือ บอกกล่ า วทางจดหมายอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์
และไปรษณียล์ งทะเบียนตอบรับ หรือวิธกี ารใด ๆ ทีย6 นื ยันได้ว่าผูส้ ง่ ได้รบั คําสังดั
6 งกล่าว
แล้ ว หากปรากฏว่ า ผู้ ส่ ง ข้ อ มู ล ยัง ฝ่ าฝื น และส่ ง ข้ อ มู ล คอมพิ ว เตอร์ ห รือ จดหมาย
อิเล็ก ทรอนิ ก ส์เพิ6ม เติม อีก ให้ถือ ว่ าผู้ส่ งข้อ มู ล มีค วามผิด ตามมาตรา ๑๑ วรรคสอง
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท
ข้ อ ๖ ผู้ ส่ ง ข้ อ มู ล ที6 เ ป็ นผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารเว็ บ ไซต์ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารแอปพลิ เ คชั น6
หรือ ผู้ ใ ห้ บ ริก ารประเภทสื6อ สัง คมออนไลน์ ท6ี โ ฆษณาหรือ สนั บ สนุ น การส่ ง ข้ อ มู ล
หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องจัดให้มมี าตรการหรือช่องทางในการบอกเลิก ยกเลิก
หรือ ปฏิเสธการรับ ข้อ มูล หรือ จดหมายอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ข า้ งต้น แก่ผู ใ้ ช้บ ริก ารเว็บ ไซต์
แอปพลิเคชั 6น หรือ สื6อ สังคมออนไลน์ข องตน ทัง% นี% ผูใ้ ห้บ ริก ารเว็บ ไซต์ ผูใ้ ห้บริการ
แอปพลิเคชัน6 หรือผูใ้ ห้บริการประเภทสือ6 สังคมออนไลน์จะต้องแจ้งรายละเอียดมาตรการ
หรือช่องทางการบอกเลิก ยกเลิก หรือปฏิเสธการรับข้อมูลหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
แก่ ผู้ใช้บ ริก ารและมาตรการหรือ ช่ อ งทางดังกล่ าวจะต้อ งเป็ น มาตรการที6ผู้ใช้บ ริก าร
สามารถเข้าใจและเข้าถึงได้โดยง่าย
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ในกรณีที6ผู้ใ ห้บ ริก ารเว็บ ไซต์ ผู ้ใ ห้บ ริก ารแอปพลิเ คชั 6น หรือ ผู ้ใ ห้บ ริก าร
ประเภทสื6อสังคมออนไลน์ไม่ปฏิบตั ิตามข้อ ๕ ให้ถือว่าผู้ให้บริการเว็บไซต์ ผู้ให้บริการ
แอปพลิเ คชั 6น หรือ ผู ้ใ ห้ บ ริก ารประเภทสื6อ สัง คมออนไลน์ ด ัง กล่ า วมีค วามรับ ผิ ด
เช่นเดียวกับผูส้ ง่ ข้อมูลตามมาตรา ๑๑
ข้อ ๗ ให้ปลัดกระทรวงดิจทิ ลั เพื6อเศรษฐกิจและสังคมรักษาการให้เป็ นไปตาม
ประกาศนี% และให้มอี าํ นาจตีความและวินิจฉัยปั ญหาอันเกิดจากการปฏิบตั ติ ามประกาศนี%
ในการตีความและการวินิจฉัยปั ญ หา ปลัดกระทรวงดิจทิ ลั เพื6อเศรษฐกิจและ
สังคมอาจตัง% คณะทํางานซึ6งประกอบด้วยผู้แทนของภาครัฐและภาคเอกชนที6เกี6ยวข้อง
เพื6อร่วมพิจารณาและดําเนินการให้เป็ นไปตามประกาศนี%
ประกาศ ณ วันที6 ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจทิ ลั เพื6อเศรษฐกิจและสังคม

๓๖๕

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

คอมพิวเตอร์และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศกระทรวงดิจทิ ลั เพื6อเศรษฐกิจและสังคม
เรื6อง หลักเกณฑ์ ระยะเวลา และวิธกี ารปฏิบตั สิ าํ หรับการระงับการทําให้แพร่หลาย
หรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ของพนักงานเจ้าหน้าทีห6 รือผูใ้ ห้บริการ
พ.ศ. ๒๕๖๐
โดยที6เ ป็ น การสมควรกํา หนดหลัก เกณฑ์ ระยะเวลา และวิธ ีก ารปฏิบ ตั ิ
สํา หรับ การระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ของพนักงานเจ้าหน้าที6
หรือผูใ้ ห้บริการตามทีศ6 าลได้มคี ําสังให้
6 ระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์
ที6เป็ นความผิดแล้ว ให้เป็ นไปในแนวทางเดียวกัน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ ประกอบมาตรา ๒๐ วรรคสี6 แห่งพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระทําความผิด เกี6ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ6งแก้ไขเพิ6ม เติม โดย
พระราชบัญญัตวิ ่าด้วยการกระทําความผิดเกีย6 วกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจทิ ลั เพื6อเศรษฐกิจและสังคมออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี%
ข้อ ๑ ประกาศนี% เรีย กว่า “ประกาศกระทรวงดิจิท ัล เพื6อเศรษฐกิจและสังคม
เรื6อง หลักเกณฑ์ ระยะเวลา และวิธีก ารปฏิบ ัติสําหรับ การระงับ การทําให้แ พร่ห ลาย
หรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ของพนักงานเจ้าหน้าทีห6 รือผูใ้ ห้บริการ พ.ศ. ๒๕๖๐”
ข้อ ๒๓๗ ประกาศนี%ให้ใช้บงั คับตัง% แต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็ นต้นไป
หมวด ๑
บททัวไป
6
ข้อ ๓ ในประกาศนี%
“ระบบคอมพิวเตอร์” หมายความว่า อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ ของคอมพิวเตอร์
ที6 เชื6 อ มการทํ า งานเข้า ด้ ว ยกัน โดยได้ มีก ารกํ า หนดคํ า สัง6 ชุ ด คํ า สัง6 หรือ สิ6ง อื6น ใด
และแนวทางปฏิบตั งิ านให้อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ทาํ หน้าทีป6 ระมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัติ
“ข้อมูลคอมพิวเตอร์” หมายความว่า ข้อมูล ข้อความ คําสัง6 ชุดคําสัง6 หรือสิง6 อื6นใด
บรรดาทีอ6 ยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ในสภาพทีร6 ะบบคอมพิวเตอร์อาจประมวลผลได้ และให้
หมายความรวมถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ดว้ ย
๓๗ ราชกิจจานุ เบกษา

เล่ม ๑๓๔/ตอนพิเศษ ๑๘๘ ง/หน้า ๒๑/๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐
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“ผูใ้ ห้บริการ” หมายความว่า
(๑) ผูใ้ ห้บ ริการแก่บุคคลอื6น ในการเข้า สู่อนิ เทอร์เน็ต หรือให้สามารถติด ต่อ
ถึงกันโดยประการอื6น โดยผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ ทัง% นี% ไม่ว่าจะเป็ นการให้บริการ
ในนามของตนเอง หรือเพื6อประโยชน์ของบุคคลอื6น
(๒) ผูใ้ ห้บริการเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื6อประโยชน์ของบุคคลอื6น
“พนักงานเจ้าหน้ าที6” หมายความว่า ผู้ซ6ึงรัฐมนตรีแต่ งตัง% ให้ปฏิบ ัติก ารตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยการกระทํ า ความผิ ด เกี6 ย วกับ คอมพิ ว เตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
และทีแ6 ก้ไขเพิม6 เติม
“ตําแหน่ งที6อยู่ของข้อมูล” หมายความว่า ตําแหน่ งหรือแหล่งที6อยู่ของข้อมูล
(Related Online Location) อาทิ ยู อ าร์ แ อล (Related URL) ที6 อ ยู่ บ นอิ น เตอร์ เ น็ ต
(Related IP Address) ชื6 อ โดเมน (Related Domain Name) เว็ บ เพจ (Related web
page) ของแหล่ ง ข้อ มู ล หรือ ตํ า แหน่ ง ที6 อ ยู่ ท างอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ (Related Electronic
Address) ทีเ6 กีย6 วข้องกับข้อมูลนัน%
ข้อ ๔ ในกรณีทศ6ี าลมีคาํ สังให้
6 ระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์
จากตํ าแหน่ งที6อ ยู่ข องข้อมู ล พนัก งานเจ้าหน้ าที6จ ะทําการระงับ การทําให้แ พร่ห ลาย
หรือ ลบข้อ มูล คอมพิว เตอร์นัน% เอง หรือ จะสังให้
6 ผู้ให้บ ริก ารระงับ การทําให้แ พร่ห ลาย
หรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์นนั % ก็ได้
ในการสังให้
6 ผู้ให้บริก ารระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์
ตามวรรคหนึ6ง พนักงานเจ้าหน้ าที6จะสังในรู
6 ปของข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์ก็ได้ แต่ การสัง6
เช่ น ว่ า นั %น จะต้ อ งไม่ เ ป็ นการสร้า งภาระหรือ ส่ ง ผลกระทบกระเทื อ นต่ อ ผู้ ใ ห้ บ ริก าร
เกินสมควร
เพื6อประโยชน์ ในการระงับการทําให้แพร่ห ลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ได้
โดยถู ก ต้ อ ง ครบถ้ว น ภายในระยะเวลาที6กําหนด และเพื6อ ประโยชน์ ในการติด ตาม
และการตรวจสอบสถานะของการระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์
ตามวรรคหนึ6ง กระทรวงดิจทิ ลั เพื6อเศรษฐกิจและสังคมอาจจัดให้มสี ารบบสําหรับการสังให้
6
ผูใ้ ห้บริการระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์และการรายงานผลการ
ระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามคําสังศาล
6
เพื6 อ ประโยชน์ ใ นการตรวจสอบการระงับ การทํ า ให้ แ พร่ ห ลายหรื อ ลบ
ข้อ มูลคอมพิวเตอร์ ให้เ ก็บ รัก ษาข้อ มูล จราจรทางคอมพิว เตอร์ที 6เ กิด จากสารบบ
ตามวรรคสามไว้ไม่น้อยกว่าห้าปี
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หมวด ๒
การระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์
ของพนักงานเจ้าหน้าที6
ข้อ ๕ ภายใต้บงั คับ ข้อ ๔ หากพนักงานเจ้าหน้ าที6จะทําการระงับการทําให้
แพร่ห ลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์นัน% เอง ให้ก ระทําในทัน ทีท6ไี ด้รบั สําเนารายงาน
กระบวนพิจ ารณาของศาลที6ป รากฏให้เห็น คํ า สังศาลและรายละเอี
6
ย ดตํ า แหน่ ง ที6อ ยู่
ของข้อ มูล เว้น แต่ ในกรณี ท6ีมีเหตุ จํา เป็ น อัน สมควรที 6ม ิอ าจทํ า การระงับ การทํ า ให้
แพร่ห ลายหรือ ลบข้อ มูล คอมพิว เตอร์ไ ด้ใ นทัน ที ให้พนักงานเจ้าหน้ าที6ทําการระงับ
การทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์นัน% เมื6อเหตุ จําเป็ นดังกล่าวได้ส%นิ สุดลง
แต่ตอ้ งไม่เกินกว่าเจ็ดวัน
ให้เป็ นหน้าทีข6 องพนักงานเจ้าหน้าทีใ6 นการตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน
ก่ อ นที6 จ ะทํ า การระงับ การทํ า ให้ แ พร่ ห ลายหรือ ลบข้ อ มู ล คอมพิ ว เตอร์นั %น รวมทั ง%
การบัน ทึก ผลการระงับ การทํ า ให้แ พร่ ห ลายหรือ ลบข้อ มู ล คอมพิว เตอร์ล งในสารบบ
ทีก6 ระทรวงดิจทิ ลั เพื6อเศรษฐกิจและสังคมจัดไว้ให้
ข้อ ๖ ในกรณี ท6ีมีเหตุ จําเป็ น อัน สมควร หรือกรณี ท6ีได้รบั แจ้งจากพนัก งาน
สอบสวนหรือเจ้าหน้าทีท6 เ6ี กีย6 วข้อง หรือเพื6อประโยชน์ในการสืบสวนและสอบสวน ก่อนที6
จะทําการระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ พนักงานเจ้าหน้าทีจ6 ะเก็บ
รักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์นัน% ไว้เท่าที6จําเป็ นก็ได้ ทัง% นี% ให้พนักงานเจ้าหน้าที6รบี ส่งมอบ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ทจ6ี ดั เก็บไว้ดงั กล่าวไปยังพนักงานสอบสวนหรือเจ้าหน้าทีท6 เ6ี กีย6 วข้อง
เพื6อดําเนินการต่อไป
หมวด ๓
การระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์
ของผูใ้ ห้บริการ
ข้อ ๗ ภายใต้บงั คับข้อ ๔ ในการสังให้
6 ผู้ให้บริการระงับการทําให้แพร่หลาย
หรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ ให้พนักงานเจ้าหน้าทีจ6 ดั ทําคําสัง6 โดยภายในคําสังอย่
6 างน้อย
ต้องประกอบด้วย
(๑) สํ า เนารายงานกระบวนพิ จ ารณาของศาลที6 ป รากฏให้ เห็ น คํ า สัง6 ศาล
และรายละเอีย ดตํ า แหน่ ง ที6อ ยู่ ข องข้อ มู ล ที6ศ าลมีคํ า สัง6 ให้ ร ะงับ การทํ า ให้ แ พร่ ห ลาย
หรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์นนั %
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(๒) ระบุว่าจะให้ผู้ให้บริการดําเนินการระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูล
คอมพิวเตอร์ในส่วนใด และจะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จเมื6อใด
(๓) เอกสารหลักฐานอื6นทีเ6 กีย6 วข้อง (ถ้ามี) ซึง6 ผ่านการรับรองความถูกต้องแล้ว
คําสังให้
6 ผู้ให้บริการระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ให้ใช้
ตามแบบ ดศร. ๑ ท้ายประกาศนี%
ข้ อ ๘ เมื6 อ ผู้ ใ ห้ บ ริก ารได้ ร ับ คํ า สัง6 ให้ ร ะงับ การทํ า ให้ แ พร่ ห ลายหรือ ลบ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์จากพนักงานเจ้าหน้าทีแ6 ล้ว ต้องดําเนินการระงับการทําให้แพร่หลาย
หรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามรายละเอียดที6ป รากฏในคําสั 6งของพนัก งานเจ้า หน้า ที6
ในทัน ทีที6ไ ด้ร บั คํา สั 6ง แต่ต้องไม่เกิน กว่าระยะเวลาที6ระบุไว้ในคําสัง6 เว้นแต่ ในกรณี ท6ี
มีเหตุ จําเป็ นอันสมควรซึ6งพนักงานเจ้าหน้ าที6อนุ ญ าตให้ดําเนินการเกินกว่าระยะเวลา
ทีร6 ะบุไว้ในคําสัง6 แต่ตอ้ งไม่เกินสิบห้าวัน
ในการระงับ การทําให้แ พร่ห ลายหรือลบข้อ มูลคอมพิวเตอร์ข องผู้ให้บ ริก าร
ให้ดํา เนิ น การด้ว ยมาตรการทางเทคนิ ค ใด ๆ (Technical Measures) ที6ได้ม าตรฐาน
เพื6อให้บงั เกิดผลตามคําสังศาล
6
หมวด ๔
เบ็ตเตล็ด
ข้อ ๙ ในกรณี ท6ีศ าลมีคํ า สัง6 เพิก ถอนการระงับ การทํ า ให้ แ พร่ ห ลายข้อ มู ล
คอมพิวเตอร์ ให้พนักงานเจ้าหน้าทีส6 ่งคําสังให้
6 ผใู้ ห้บริการยุตกิ ารระงับการทําให้แพร่หลาย
ซึง6 ข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามแบบ ดทร. ๒ ท้ายประกาศนี%
ข้อ ๑๐ ให้ป ลัดกระทรวงดิจิท ัลเพื6อเศรษฐกิจ และสังคมรักษาการให้เป็ นไป
ตามประกาศนี% และให้มีอํานาจตีค วามและวินิ จ ฉัยปั ญ หาอัน เกิด จากการปฏิบ ัติตาม
ประกาศนี%
ประกาศ ณ วันที6 ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจทิ ลั เพื6อเศรษฐกิจและสังคม
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ระเบียบ
ว่าด้วยการจับ ควบคุม ค้น การทําสํานวนสอบสวนและดําเนินคดีกบั ผูก้ ระทําความผิด
ตามพระราชบัญญัตวิ ่าด้วยการกระทําความผิดเกีย6 วกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ. ๒๕๕๐
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิด
เกี6ย วกับ คอมพิ ว เตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ นายกรัฐ มนตรีแ ละรัฐ มนตรีว่ า การกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ6 สาร ออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี%
ข้อ ๑ ระเบียบนี%เรียกว่า “ระเบียบ ว่าด้วยการจับ ควบคุม ค้น การทําสํานวน
สอบสวนและดํ าเนิ น คดีก ับ ผู้ก ระทํา ความผิด ตามพระราชบัญ ญัติว่ าด้ว ยการกระทํ า
ความผิดเกีย6 วกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐”
ข้อ ๒๓๘ ระเบียบนี%ให้ใช้บงั คับตัง% แต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็ นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี%
“พนักงานเจ้าหน้าที6” หมายความถึง ผู้ซ6งึ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื6อสารแต่ งตัง% ให้ปฏิบตั ิการตามพระราชบัญ ญัติว่าด้วยการกระทํา
ความผิดเกีย6 วกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
“พนั ก งานสอบสวน” หมายความถึง เจ้า พนั ก งานซึ6ง กฎหมายให้ มีอํ า นาจ
และหน้าทีท6 าํ การสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา
“การปฏิบตั ิหน้ าที6ร่วมกัน” หมายความว่า การที6พ นักงานเจ้าหน้ าที6และหรือ
พนักงานสอบสวนได้ให้ความเห็นหรือคําแนะนํา และหรือตรวจสอบพยานหลักฐานตัง% แต่
ชัน% เริม6 การสอบสวนในคดีโดยให้เริม6 ดําเนินการนับแต่โอกาสแรกเท่าทีจ6 ะพึงกระทําได้
“การสอบสวนร่ว มกัน ” หมายความว่ า การสอบสวนตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิ จ ารณาความอาญาและพระราชบัญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยการกระทํ า ความผิด เกี6 ย วกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
ข้อ ๔ ให้ พ นั ก งานเจ้า หน้ า ที6ห รือ พนั ก งานสอบสวนเป็ นผู้ร ับ คํ า ร้อ งทุ ก ข์
หรือคํากล่าวโทษในกรณีท6มี กี ารกระทําความผิดเกิดขึน% หรืออ้าง หรือเชื6อว่าได้เกิดขึน%
๓๘

ราชกิจจานุ เบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนพิเศษ ๑๙๒ ง/หน้า ๒/๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๐
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ภายในเขตอํา นาจของตนหรือ ผู้ต้อ งหามีท6ีอ ยู่ หรือ ถู ก จับ ภายในเขตอํา นาจของตน
และเป็ นความผิดทีบ6 ญ
ั ญัตไิ ว้ในหมวด ๑ แห่งพระราชบัญญัตวิ ่าด้วยการกระทําความผิด
เกีย6 วกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
ข้อ ๕ ในกรณี ท6พี นักงานสอบสวนได้รบั คําร้องทุกข์ หรือคํากล่าวโทษตามข้อ ๔
แล้ว ให้พนักงานสอบสวนประสานงานกับพนักงานเจ้าหน้าทีเ6 พื6อประโยชน์ในการแสวงหา
พยานหลักฐานประกอบการกระทําความผิด
ข้อ ๖ ในการจับ ควบคุ ม และค้ น เมื6อ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที6 ป ระสานมายัง
พนั ก งานสอบสวนผู้ ร ับ ผิด ชอบแล้ว ให้ พ นั ก งานสอบสวนผู้ ร ับ ผิด ชอบดํ า เนิ น การ
ตามอํานาจหน้าทีต6 ่อไป
ข้อ ๗ ให้พนักงานเจ้าหน้ าที6ผู้รบั ผิดชอบดําเนินการแสวงหาพยานหลักฐาน
ที6เกี6ย วข้อ งกับ การกระทํา ความผิด ตามที6บ ัญ ญัติไว้ในหมวด ๑ แห่ งพระราชบัญ ญัติ
ว่าด้วยการกระทําความผิดเกีย6 วกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยให้มกี ารปฏิบตั หิ น้าที6
ร่วมกัน และการสอบสวนร่วมกัน และมีหน้าทีส6 ง่ มอบพยานหลักฐานทีร6 วบรวมได้ทงั % หมด
ให้กบั พนักงานสอบสวนผูร้ บั ผิดชอบ จนกว่าการสอบสวนในคดีนนั % จะเสร็จสิน%
ข้อ ๘ เมื6อพนักงานสอบสวนผูร้ บั ผิดชอบในการสอบสวน เห็นว่าการสอบสวน
เสร็จ สิ%น แล้ว ให้ พ นั ก งานสอบสวนเป็ นผู้ ทํ า ความเห็น ในรายงานความเห็น ทางคดี
และลงลายมือชื6อ และส่งสํานวนการสอบสวนไปยังพนักงานอัยการในท้องที6ท6มี ีเขตอํานาจ
เพื6อพิจารณาสังการต่
6
อไป
ข้ อ ๙ บรรดาการใดที6 พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที6 แ ละหรื อ พนั ก งานสอบสวน
ได้ดาํ เนินการไปแล้วตามพระราชบัญญัตวิ ่าด้วยการกระทําความผิดเกีย6 วกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ. ๒๕๕๐ ก่อนระเบียบนี%มผี ลใช้บงั คับให้ใช้ระเบียบนี%บงั คับ
ประกาศ ณ วันที6 ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
นายกรัฐมนตรี

โฆสิต ปั น% เปี6 ยมรัษฎ์
รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื6อสาร
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พระราชบัญญัติ
ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. ๒๕๔๔
ภูมพิ ลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที6 ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔
เป็ นปี ท6ี ๕๖ ในรัชกาลปั จจุบนั
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพ ลอดุ ล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยทีเ6 ป็ นการสมควรให้มกี ฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
พระราชบัญญัติน%ีมบี ทบัญญัตบิ างประการเกีย6 วกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล ซึง6 มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัตใิ ห้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย
จึง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้า ฯ ให้ต ราพระราชบัญ ญั ติข%ึน ไว้โ ดยคํ า แนะนํ า
และยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี%
มาตรา ๑ พระราชบั ญ ญั ติ น%ี เ รีย กว่ า “พระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยธุ ร กรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔”
มาตรา ๒ ๑ พระราชบัญ ญั ติน%ี ใ ห้ใช้บ ัง คับ เมื6อ พ้ น กํ า หนดหนึ6 ง ร้อ ยยี6สิบ วัน
นับแต่วนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
มาตรา ๓ พระราชบัญ ญัติน%ีให้ใช้บงั คับแก่ธุรกรรมในทางแพ่ งและพาณิ ช ย์
ที6ดําเนินการโดยใช้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่ธุรกรรมที6มีพระราชกฤษฎีกากําหนด
มิให้นําพระราชบัญญัตนิ %ีทงั % หมดหรือแต่บางส่วนมาใช้บงั คับ
ความในวรรคหนึ6งไม่มผี ลกระทบกระเทือนถึงกฎหมายหรือกฎใดทีก6 ําหนดขึน%
เพื6อคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
พระราชบัญญัตนิ %ีให้ใช้บงั คับแก่ธุรกรรมในการดําเนินงานของรัฐตามทีก6 ําหนด
ในหมวด ๔
๑

ราชกิจจานุ เบกษา เล่ม ๑๑๘/ตอนที6 ๑๑๒ ก/หน้า ๒๖/๔ ธันวาคม ๒๕๔๔
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มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตนิ %ี
“ธุ ร กรรม” หมายความว่ า การกระทํ า ใด ๆ ที6เกี6ย วกับ กิจ กรรมในทางแพ่ ง
และพาณิชย์ หรือในการดําเนินงานของรัฐตามทีก6 าํ หนดในหมวด ๔
“อิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า การประยุกต์ใช้วธิ กี ารทางอิเล็กตรอน ไฟฟ้ า
คลื6น แม่ เหล็ก ไฟฟ้ า หรือ วิธีอ6ืน ใดในลัก ษณะคล้ า ยกัน และให้ ห มายความรวมถึ ง
การประยุ ก ต์ ใ ช้ วิธีก ารทางแสง วิธีก ารทางแม่ เ หล็ก หรือ อุ ป กรณ์ ท6ี เ กี6ย วข้ อ งกับ
การประยุกต์ใช้วธิ ตี ่าง ๆ เช่นว่านัน%
“ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า ธุรกรรมทีก6 ระทําขึน% โดยใช้วธิ กี าร
ทางอิเล็กทรอนิกส์ทงั % หมดหรือแต่บางส่วน
“ข้อความ” หมายความว่า เรื6องราว หรือข้อเท็จจริง ไม่ว่าจะปรากฏในรูปแบบ
ของตัวอักษร ตัวเลข เสียง ภาพ หรือรูปแบบอื6นใดที6ส6อื ความหมายได้โดยสภาพของ
สิง6 นัน% เองหรือโดยผ่านวิธกี ารใด ๆ
“ข้อมูลอิเล็กทรอนิก ส์” หมายความว่า ข้อ ความที6ได้สร้าง ส่ง รับ เก็บ รักษา
หรือ ประมวลผลด้ ว ยวิธีก ารทางอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ เช่ น วิธีก ารแลกเปลี6ย นข้อ มู ล ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โทรเลข โทรพิมพ์ หรือโทรสาร
“ลายมื อ ชื6 อ อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ” หมายความว่ า อัก ษร อัก ขระ ตั ว เลข เสีย ง
หรือสัญ ลักษณ์ อ6ืนใดที6สร้างขึ%นให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซ6ึงนํ ามาใช้ประกอบกับ
ข้อ มู ล อิเล็ก ทรอนิ ก ส์เพื6อ แสดงความสัม พัน ธ์ระหว่ า งบุ ค คลกับ ข้อ มูล อิเล็ก ทรอนิ ก ส์
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื6อระบุตวั บุคคลผูเ้ ป็ นเจ้าของลายมือชื6ออิเล็กทรอนิกส์ทเ6ี กีย6 วข้องกับ
ข้อ มู ล อิเล็ก ทรอนิ ก ส์นั น% และเพื6อ แสดงว่ า บุ ค คลดัง กล่ า วยอมรับ ข้อ ความในข้อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส์นนั %
“ระบบข้ อ มู ล ” หมายความว่ า กระบวนการประมวลผลด้ ว ยเครื6 อ งมื อ
อิเล็กทรอนิกส์สาํ หรับสร้าง ส่ง รับ เก็บรักษา หรือประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
“การแลกเปลี6ย นข้อ มู ล ทางอิเล็ก ทรอนิ ก ส์” หมายความว่ า การส่ ง หรือ รับ
ข้อ ความด้ว ยวิธีก ารทางอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ระหว่า งเครื6อ งคอมพิว เตอร์โดยใช้ม าตรฐาน
ทีก6 าํ หนดไว้ล่วงหน้า
“ผู้ส่งข้อมูล” หมายความว่า บุคคลซึ6งเป็ นผู้ส่งหรือสร้างข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ก่อนจะมีการเก็บรักษาข้อมูลเพื6อส่งไปตามวิธกี ารทีผ6 ูน้ ัน% กําหนด โดยบุคคลนัน% อาจจะส่ง
หรือสร้างข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง หรือมีการส่งหรือสร้างข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ในนามหรือ แทนบุ ค คลนั น% ก็ได้ ทัง% นี% ไม่ ร วมถึง บุ ค คลที6เป็ นสื6อ กลางสํา หรับ ข้อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส์นนั %
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“ผู้ ร ับ ข้ อ มู ล ” หมายความว่ า บุ ค คลซึ6 ง ผู้ ส่ ง ข้ อ มู ล ประสงค์ จ ะส่ ง ข้ อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส์ให้ และได้รบั ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นัน% ทัง% นี% ไม่รวมถึงบุคคลทีเ6 ป็ นสือ6 กลาง
สําหรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นนั %
“บุคคลทีเ6 ป็ นสือ6 กลาง” หมายความว่า บุคคลซึง6 กระทําการในนามผูอ้ 6นื ในการส่ง
รับ หรือ เก็บ รัก ษาข้อมูลอิเล็ก ทรอนิ ก ส์อ ัน ใดอัน หนึ6 งโดยเฉพาะ รวมถึงให้บ ริการอื6น
ทีเ6 กีย6 วกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นนั %
“ใบรับรอง” หมายความว่า ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือการบันทึกอื6นใด ซึง6 ยืนยัน
ความเชื6อมโยงระหว่างเจ้าของลายมือชื6อกับข้อมูลสําหรับใช้สร้างลายมือชื6ออิเล็กทรอนิกส์
“เจ้าของลายมือชื6อ ” หมายความว่า ผู้ซ6ึงถือข้อมูลสําหรับใช้สร้างลายมือชื6อ
อิเล็กทรอนิกส์และสร้างลายมือชื6ออิเล็กทรอนิกส์นนั % ในนามตนเองหรือแทนบุคคลอื6น
“คู่กรณี ท6ีเกี6ยวข้อง” หมายความว่า ผู้ซ6ึงอาจกระทําการใด ๆ โดยขึ%น อยู่ก ับ
ใบรับรองหรือลายมือชื6ออิเล็กทรอนิกส์
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการทีเ6 รียกชื6อ
อย่างอื6นและมีฐานะเป็ นกรม ราชการส่วนภูมภิ าค ราชการส่วนท้องถิน6 รัฐวิสาหกิจทีต6 งั % ขึน%
โดยพระราชบัญญัตหิ รือพระราชกฤษฎีกา และให้หมายความรวมถึงนิตบิ ุคคล คณะบุคคล
หรือบุคคล ซึง6 มีอาํ นาจหน้าทีด6 าํ เนินงานของรัฐไม่ว่าในการใด ๆ
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผรู้ กั ษาการตามพระราชบัญญัตนิ %ี
มาตรา ๕ บทบัญ ญัติมาตรา ๑๓ ถึงมาตรา ๒๔ และบทบัญ ญัติม าตรา ๒๖
ถึงมาตรา ๓๑ จะตกลงกันเป็ นอย่างอื6นก็ได้
มาตรา ๖ ให้นายกรัฐมนตรีรกั ษาการตามพระราชบัญญัตนิ %ี
หมวด ๑
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
มาตรา ๗ ห้ามมิให้ปฏิเสธความมีผลผูกพันและการบังคับใช้ทางกฎหมายของ
ข้อความใดเพียงเพราะเหตุทข6ี อ้ ความนัน% อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
มาตรา ๘ ภายใต้บงั คับบทบัญญัตแิ ห่งมาตรา ๙ ในกรณีทก6ี ฎหมายกําหนดให้
การใดต้องทําเป็ นหนังสือ มีหลักฐานเป็ นหนังสือ หรือมีเอกสารมาแสดง ถ้าได้มกี ารจัดทํา
ข้อความขึน% เป็ นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทส6ี ามารถเข้าถึงและนํากลับมาใช้ได้โดยความหมาย
๓๗๖

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

คอมพิวเตอร์และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ไม่เปลีย6 นแปลง ให้ถอื ว่าข้อความนัน% ได้ทาํ เป็ นหนังสือ มีหลักฐานเป็ นหนังสือ หรือมีเอกสาร
มาแสดงแล้ว
ในกรณีทก6ี ฎหมายกําหนดให้ต้องมีการปิ ดอากรแสตมป์ หากได้มกี ารชําระเงิน
แทนหรือ ดํา เนิ น การอื6น ใดด้ว ยวิธีก ารทางอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ต ามหลัก เกณฑ์ แ ละวิธีก าร
ที6หน่ วยงานของรัฐซึ6งเกี6ยวข้องประกาศกําหนด ให้ถือว่าหนังสือ หลักฐานเป็ นหนังสือ
หรือ เอกสาร ซึ6ง มีล ัก ษณะเป็ นตราสารนั น% ได้มีก ารปิ ดอากรแสตมป์ และขีด ฆ่ า ตาม
กฎหมายนัน% แล้ว ในการนี% ในการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารของหน่ วยงานของรัฐ
ดังกล่าว คณะกรรมการจะกําหนดกรอบและแนวทางเพื6อเป็ นมาตรฐานทัวไปไว้
6
ดว้ ยก็ได้๒
มาตรา ๙ ในกรณี ที6 บุ ค คลพึ ง ลงลายมื อ ชื6 อ ในหนั ง สื อ ให้ ถื อ ว่ า ข้ อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส์นนั % มีการลงลายมือชื6อแล้ว ถ้า
(๑) ใช้วิธีก ารที6ส ามารถระบุ ตัว เจ้า ของลายมือ ชื6อ และสามารถแสดงได้ว่ า
เจ้าของลายมือชื6อรับรองข้อความในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นนั % ว่าเป็ นของตน และ
(๒) วิธกี ารดังกล่าวเป็ นวิธกี ารที6เชื6อถือได้โดยเหมาะสมกับวัตถุ ประสงค์ของ
การสร้างหรือ ส่งข้อ มูล อิเล็ก ทรอนิ กส์ โดยคํานึงถึงพฤติก ารณ์ แ วดล้อมหรือข้อตกลง
ของคู่กรณี
วิธกี ารทีเ6 ชื6อถือได้ตาม (๒) ให้คาํ นึงถึง
ก. ความมันคงและรั
6
ดกุมของการใช้วิธีการหรืออุป กรณ์ ในการระบุตัวบุ คคล
สภาพพร้อ มใช้งานของทางเลือ กในการระบุ ตัวบุ ค คล กฎเกณฑ์ เกี6ย วกับ ลายมือ ชื6อ
ทีก6 ําหนดไว้ในกฎหมายระดับความมันคงปลอดภั
6
ยของการใช้ลายมือชื6ออิเล็กทรอนิกส์
การปฏิบ ัติตามกระบวนการในการระบุ ตัวบุคคลผู้เป็ น สื6อกลาง ระดับของการยอมรับ
หรือไม่ยอมรับ วิธกี ารที6ใช้ในการระบุตัวบุคคลในการทําธุรกรรม วิธกี ารระบุตัวบุคคล
ณ ช่วงเวลาทีม6 กี ารทําธุรกรรมและติดต่อสือ6 สาร
ข. ลักษณะ ประเภท หรือขนาดของธุรกรรมทีท6 ํา จํานวนครัง% หรือความสมํ6าเสมอ
ในการทําธุรกรรม ประเพณีทางการค้าหรือทางปฏิบตั ิ ความสําคัญ มูลค่าของธุรกรรมทีท6 ํา
หรือ
ค. ความรัดกุมของระบบการติดต่อสือ6 สาร๓
๒

มาตรา ๘ วรรคสอง เพิม6 โดยพระราชบัญญัตวิ ่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที6 ๒)

พ.ศ. ๒๕๕๑
๓

มาตรา ๙ วรรคสอง เพิม6 โดยพระราชบัญญัตวิ ่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที6 ๒)

พ.ศ. ๒๕๕๑

๓๗๗

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

คอมพิวเตอร์และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ให้นําความในวรรคหนึ6งมาใช้บงั คับกับการประทับตราของนิตบิ ุคคลด้วยวิธกี าร
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโดยอนุโลม๔
มาตรา ๑๐ ในกรณี ท6ีกฎหมายกําหนดให้นําเสนอหรือเก็บรักษาข้อความใด
ในสภาพที6เป็ นมาแต่เดิมอย่างเอกสารต้นฉบับ ถ้าได้นําเสนอหรือเก็บรักษาในรูปข้อมูล
อิเล็ก ทรอนิ ก ส์ต ามหลัก เกณฑ์ ด ัง ต่ อ ไปนี% ให้ ถื อ ว่ า ได้ม ีก ารนํ า เสนอหรือ เก็บ รัก ษา
เป็ นเอกสารต้นฉบับตามกฎหมายแล้ว
(๑) ข้อ มูล อิเล็ก ทรอนิ ก ส์ได้ใช้วิธีก ารที6เชื6อ ถือ ได้ในการรัก ษาความถู ก ต้อ ง
ของข้อความตัง% แต่การสร้างข้อความเสร็จสมบูรณ์ และ
(๒) สามารถแสดงข้อความนัน% ในภายหลังได้
ความถู ก ต้ อ งของข้อ ความตาม (๑) ให้พิจ ารณาถึง ความครบถ้ ว นและไม่ มี
การเปลีย6 นแปลงใดของข้อความ เว้นแต่การรับรองหรือบันทึกเพิม6 เติม หรือการเปลีย6 นแปลง
ใด ๆ ที6อาจจะเกิดขึน% ได้ตามปกติในการติดต่อสื6อสาร การเก็บรักษา หรือการแสดงข้อความ
ซึง6 ไม่มผี ลต่อความถูกต้องของข้อความนัน%
ในการวินิจฉัยความน่าเชื6อถือของวิธกี ารรักษาความถูกต้องของข้อความตาม (๑)
ให้พเิ คราะห์ถงึ พฤติการณ์ทเ6ี กีย6 วข้องทัง% ปวง รวมทัง% วัตถุประสงค์ของการสร้างข้อความนัน%
ในกรณีทม6ี กี ารทําสิง6 พิมพ์ออกของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคหนึ6งสําหรับใช้
อ้างอิงข้อความของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หากสิง6 พิมพ์ออกนัน% มีขอ้ ความถูกต้องครบถ้วน
ตรงกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และมีการรับรองสิง6 พิมพ์ออกโดยหน่ วยงานทีม6 อี าํ นาจตามที6
คณะกรรมการประกาศกําหนดแล้ว ให้ถอื ว่าสิง6 พิมพ์ออกดังกล่าวใช้แทนต้นฉบับได้๕
มาตรา ๑๑๖ ห้ามมิให้ปฏิเสธการรับฟั งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็ นพยานหลักฐาน
ในกระบวนการพิจารณาตามกฎหมายทัง% ในคดีแพ่ง คดีอาญา หรือคดีอ6นื ใด เพียงเพราะ
เหตุว่าเป็ นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ในการชังนํ
6 % าหนักพยานหลักฐานว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์จ ะเชื6อถือได้หรือไม่
เพียงใดนัน% ให้พเิ คราะห์ถึงความน่ าเชื6อถือของลักษณะหรือวิธกี ารทีใ6 ช้สร้าง เก็บรักษา
๔

มาตรา ๙ วรรคสาม เพิม6 โดยพระราชบัญญัตวิ ่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที6 ๒)

พ.ศ. ๒๕๕๑
๕

มาตรา ๑๐ วรรคสี6 เพิม6 โดยพระราชบัญญัตวิ ่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที6 ๒)

พ.ศ. ๒๕๕๑
๖

มาตรา ๑๑ แก้ไขเพิม6 เติมโดยพระราชบัญญัตวิ ่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที6 ๒)

พ.ศ. ๒๕๕๑

๓๗๘

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

คอมพิวเตอร์และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

หรือสื6อสารข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ลักษณะหรือวิธกี ารเก็บรักษา ความครบถ้วน และไม่มี
การเปลีย6 นแปลงของข้อความลักษณะ หรือวิธกี ารทีใ6 ช้ในการระบุหรือแสดงตัวผูส้ ่งข้อมูล
รวมทัง% พฤติการณ์ทเ6ี กีย6 วข้องทัง% ปวง
ให้นําความในวรรคหนึ6งมาใช้บงั คับกับสิง6 พิมพ์ออกของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ดว้ ย
มาตรา ๑๒ ภายใต้บงั คับบทบัญญัติมาตรา ๑๐ ในกรณีทก6ี ฎหมายกําหนดให้
เก็บรักษาเอกสารหรือข้อความใด ถ้าได้เก็บรักษาในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี% ให้ถอื ว่าได้มกี ารเก็บรักษาเอกสารหรือข้อความตามทีก6 ฎหมายต้องการแล้ว
(๑) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นัน% สามารถเข้าถึงและนํากลับมาใช้ได้โดยความหมาย
ไม่เปลีย6 นแปลง
(๒) ได้เก็บรักษาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นัน% ให้อยู่ในรูปแบบทีเ6 ป็ นอยู่ในขณะทีส6 ร้าง
ส่ง หรือได้รบั ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นัน% หรืออยู่ในรูปแบบทีส6 ามารถแสดงข้อความทีส6 ร้าง
ส่ง หรือได้รบั ให้ปรากฏอย่างถูกต้องได้ และ
(๓) ได้เก็บ รักษาข้อ ความส่วนที6ระบุถึงแหล่งกําเนิ ด ต้น ทาง และปลายทาง
ของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนวันและเวลาทีส6 ง่ หรือได้รบั ข้อความดังกล่าว ถ้ามี
ความในวรรคหนึ6ง มิให้ใช้บงั คับกับข้อความทีใ6 ช้เพียงเพื6อวัตถุประสงค์ในการส่ง
หรือรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
หน่ ว ยงานของรัฐ ที6 ร ับ ผิ ด ชอบในการเก็ บ รัก ษาเอกสารหรือ ข้ อ ความใด
อาจกําหนดหลักเกณฑ์รายละเอียดเพิม6 เติมเกีย6 วกับการเก็บรักษาเอกสารหรือข้อความนัน% ได้
เท่าทีไ6 ม่ขดั หรือแย้งกับบทบัญญัตใิ นมาตรานี%
มาตรา ๑๒/๑๗ ให้นํ าบทบัญ ญัติในมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒
มาใช้บ ังคับ กับเอกสารหรือข้อความที6ได้มีก ารจัดทําหรือแปลงให้อยู่ในรูป ของข้อ มูล
๗

มาตรา ๑๒/๑ เพิ6มโดยพระราชบัญ ญัติว่ าด้ว ยธุ ร กรรมทางอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ (ฉบับ ที6 ๒)

พ.ศ. ๒๕๕๑
เมื6อ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้จดั เก็บเอกสารต้น ฉบับไว้ ซึ6งบุ คคลทัวไปชอบที
6
6จะตรวจ
เอกสาร หรือ จะขอคัด สํ า เนาหรือ เนื% อ ความในเอกสารพร้อ มคํ า รับ รองว่ า ถู ก ต้ อ งมอบให้ไ ด้ ต าม
มาตรา ๑๐๒๐ วรรคหนึ6 ง แห่ ง ประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิ ช ย์ แ ล้ว อีก ทัง% กฎกระทรวงจัด ตัง%
สํ านั ก งานทะเบีย นหุ้ น ส่ ว นบริษั ท แต่ ง ตัง% นายทะเบีย นและกํ า หนดหลัก เกณฑ์ แ ละวิธีก ารในการ
จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจํากัด พ.ศ. ๒๕๔๙ ไม่ได้กําหนดให้ผู้ย6นื คําขอจดทะเบียนต้องยื6น
เอกสารคู่ฉบับอีกต่อไป โดยเอกสารคู่ฉบับทีเ6 คยต้องยื6นมาแต่เดิมนัน% กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้จดั เก็บ
ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรา ๑๒/๑ แล้ว กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงสามารถทําลายเอกสาร
คู่ฉบับดังกล่าวได้ (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา : เรือ6 งเสร็จที6 ๔๕๕/๒๕๕๒)

๓๗๙

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

คอมพิวเตอร์และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

อิเล็ก ทรอนิ ก ส์ในภายหลังด้ว ยวิธีก ารทางอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ และการเก็บ รัก ษาเอกสาร
และข้อความดังกล่าวด้วยโดยอนุโลม
การจัดทําหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ตามวรรคหนึ6ง ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีค6 ณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๑๓ คํ า เสนอหรื อ คํ า สนองในการทํ า สั ญ ญาอาจทํ า เป็ นข้ อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส์กไ็ ด้ และห้ามมิให้ปฏิเสธการมีผลทางกฎหมายของสัญญาเพียงเพราะเหตุท6ี
สัญญานัน% ได้ทาํ คําเสนอหรือคําสนองเป็ นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
มาตรา ๑๔ ในระหว่างผูส้ ่งข้อมูลและผูร้ บั ข้อมูล การแสดงเจตนาหรือคําบอกกล่าว
อาจทําเป็ นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กไ็ ด้
มาตรา ๑๕ บุคคลใดเป็ นผูส้ ง่ ข้อมูลไม่ว่าจะเป็ นการส่งโดยวิธใี ด ให้ถอื ว่าข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์เป็ นของผูน้ นั %
ในระหว่างผู้ส่งข้อมูลและผู้รบั ข้อมูล ให้ถอื ว่าเป็ นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของผูส้ ่ง
ข้อมูล หากข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นนั % ได้สง่ โดย
(๑) บุคคลผูม้ อี ํานาจกระทําการแทนผูส้ ง่ ข้อมูลเกีย6 วกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นัน%
หรือ
(๒) ระบบข้อมูลที6ผู้ส่งข้อมูลหรือบุคคลผู้มีอํานาจกระทําการแทนผู้ส่งข้อมูล
ได้กาํ หนดไว้ล่วงหน้าให้สามารถทํางานได้โดยอัตโนมัติ
มาตรา ๑๖ ผู้รบั ข้อมูลชอบที6จะถือว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็ นของผู้ส่งข้อมูล
และชอบทีจ6 ะดําเนินการไปตามข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นนั % ได้ ถ้า
(๑) ผู้รบั ข้อมู ลได้ต รวจสอบโดยสมควรตามวิธีก ารที6ได้ต กลงกับ ผู้ส่ง ข้อ มู ล
ว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็ นของผูส้ ง่ ข้อมูล หรือ
(๒) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ท6ีผู้รบั ข้อมูลได้รบั นัน% เกิดจากการกระทําของบุ คคล
ซึ6งใช้วิธีการที6ผู้ส่งข้อมูลใช้ในการแสดงว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิก ส์นัน% เป็ นของผู้ส่งข้อมูล
ซึง6 บุคคลนัน% ได้ล่วงรูโ้ ดยอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนัน% กับผูส้ ง่ ข้อมูลหรือผูม้ อี าํ นาจ
กระทําการแทนผูส้ ง่ ข้อมูล
ความในวรรคหนึ6งมิให้ใช้บงั คับ ถ้า
(๑) ในขณะนั น% ผู้ร ับ ข้อ มู ล ได้รบั แจ้ง จากผู้ส่ง ข้อ มู ล ว่ า ข้อ มู ล อิเล็ก ทรอนิ ก ส์
ทีผ6 ูร้ บั ข้อมูลได้รบั นัน% มิใช่ของผูส้ ่งข้อมูล และในขณะเดียวกันผูร้ บั ข้อมูลมีเวลาพอสมควร
ทีจ6 ะตรวจสอบข้อเท็จจริงตามทีไ6 ด้รบั แจ้งนัน% หรือ
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(๒) กรณี ต ามวรรคหนึ6 ง (๒) เมื6อ ผู้ ร ับ ข้อ มู ล ได้ รู้ห รือ ควรจะได้ รู้ว่ า ข้อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส์นัน% ไม่ใช่ของผู้ส่งข้อมูล หากผูร้ บั ข้อมูลได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควร
หรือดําเนินการตามวิธกี ารทีไ6 ด้ตกลงกันไว้ก่อนแล้ว
มาตรา ๑๗ ในกรณี ตามมาตรา ๑๕ หรือมาตรา ๑๖ วรรคหนึ6ง ในระหว่าง
ผูส้ ่งข้อมูลและผู้รบั ข้อมูล ผู้รบั ข้อมูลมีสทิ ธิถือว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทไ6ี ด้รบั นัน% ถูกต้อง
ตามเจตนาของผูส้ ง่ ข้อมูลและสามารถดําเนินการไปตามข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นนั % ได้ เว้นแต่
ผูร้ บั ข้อมูลได้รหู้ รือควรจะได้รวู้ ่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทไ6ี ด้รบั นัน% มีขอ้ ผิดพลาดอันเกิดจาก
การส่ง หากผู้รบั ข้อ มูล ได้ใช้ค วามระมัด ระวัง ตามสมควรหรือดํ าเนิ น การตามวิธีก าร
ทีไ6 ด้ตกลงกันไว้ก่อนแล้ว
มาตรา ๑๘ ผูร้ บั ข้อมูลชอบทีจ6 ะถือว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทไ6ี ด้รบั แต่ละชุดเป็ น
ข้อมูลที6แยกจากกัน และสามารถดําเนินการไปตามข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แต่ละชุดนัน% ได้
เว้นแต่ขอ้ มูลอิเล็กทรอนิกส์ชุดนัน% จะซํ%ากับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อกี ชุดหนึ6ง และผูร้ บั ข้อมูล
ได้รูห้ รือควรจะได้รูว้ ่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นนั % เป็ นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซ%าํ หากผูร้ บั ข้อมูล
ได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรหรือดําเนินการตามวิธกี ารทีไ6 ด้ตกลงกันไว้ก่อนแล้ว
มาตรา ๑๙ ในกรณีทต6ี ้องมีการตอบแจ้งการรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าผูส้ ่ง
ข้อ มู ล ได้ร้อ งขอหรือ ตกลงกับ ผู้ร ับ ข้อ มู ล ไว้ก่ อ นหรือ ขณะที6ส่ ง ข้อ มู ล อิเล็ก ทรอนิ ก ส์
หรือปรากฏในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี%
(๑) ในกรณี ท6ีผู้ส่ งข้อ มู ล มิได้ต กลงให้ต อบแจ้งการรับ ข้อ มู ล อิเล็ก ทรอนิ ก ส์
ในรูปแบบหรือวิธกี ารใดโดยเฉพาะ การตอบแจ้งการรับอาจทําได้ดว้ ยการติดต่อสื6อสาร
จากผู้รบั ข้อมูล ไม่ว่าโดยระบบข้อมูลที6ทํางานโดยอัตโนมัติหรือโดยวิธอี 6นื ใด หรือด้วย
การกระทําใด ๆ ของผู้รบั ข้อมูลซึ6งเพีย งพอจะแสดงต่ อผู้ส่งข้อมูลว่าผู้รบั ข้อมูลได้รบั
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นนั % แล้ว
(๒) ในกรณีทผ6ี สู้ ง่ ข้อมูลกําหนดเงื6อนไขว่าจะถือว่ามีการส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ต่อเมื6อได้รบั การตอบแจ้งการรับจากผูร้ บั ข้อมูล ให้ถือว่ายังไม่มกี ารส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
จนกว่าผูส้ ง่ ข้อมูลจะได้รบั การตอบแจ้งการรับแล้ว
(๓) ในกรณี ท6ผี ู้ส่งข้อมูลมิได้กําหนดเงื6อนไขตามความใน (๒) และผู้ส่งข้อมูล
มิได้รบั การตอบแจ้งการรับนัน% ภายในเวลาที6กําหนดหรือตกลงกัน หรือภายในระยะเวลา
อันสมควรในกรณีทม6ี ไิ ด้กาํ หนดหรือตกลงเวลาไว้
(ก) ผูส้ ง่ ข้อมูลอาจส่งคําบอกกล่าวไปยังผูร้ บั ข้อมูลว่าตนยังมิได้รบั การตอบ
แจ้งการรับและกําหนดระยะเวลาอันสมควรให้ผรู้ บั ข้อมูลตอบแจ้งการรับ และ
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(ข) หากผู้ส่งข้อมูลมิได้รบั การตอบแจ้งการรับภายในระยะเวลาตาม (ก)
เมื6อผูส้ ่งข้อมูลบอกกล่าวแก่ผูร้ บั ข้อมูลแล้ว ผูส้ ง่ ข้อมูลชอบทีจ6 ะถือว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นัน%
มิได้มกี ารส่งเลยหรือผูส้ ง่ ข้อมูลอาจใช้สทิ ธิอ6นื ใดทีผ6 สู้ ง่ ข้อมูลมีอยู่ได้
มาตรา ๒๐ ในกรณี ท6ีผู้ส่ ง ข้อ มู ล ได้ร ับ การตอบแจ้งการรับ จากผู้ร ับ ข้อ มู ล
ให้สนั นิษฐานว่าผู้รบั ข้อมูลได้รบั ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ท6ีเกี6ยวข้องแล้ว แต่ขอ้ สันนิษฐาน
ดังกล่าวมิให้ถือ ว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์ท6ีผู้รบั ข้อมูลได้รบั นัน% ถู กต้องตรงกันกับ ข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ทผ6ี สู้ ง่ ข้อมูลได้สง่ มา
มาตรา ๒๑ ในกรณีปรากฏในการตอบแจ้งการรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นัน% เอง
ว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ท6ผี ู้รบั ข้อมูลได้รบั เป็ นไปตามข้อกําหนดทางเทคนิคทีผ6 ู้ส่งข้อมูล
และผู้รบั ข้อมูลได้ตกลงหรือระบุ ไว้ในมาตรฐานซึ6งใช้บงั คับอยู่ ให้สนั นิษ ฐานว่าข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ทส6ี ง่ ไปนัน% ได้เป็ นไปตามข้อกําหนดทางเทคนิคทัง% หมดแล้ว
มาตรา ๒๒ การส่ ง ข้ อ มู ล อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ใ ห้ ถื อ ว่ า ได้ มี ก ารส่ ง เมื6 อ ข้ อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส์นนั % ได้เข้าสูร่ ะบบข้อมูลทีอ6 ยู่นอกเหนือการควบคุมของผูส้ ง่ ข้อมูล
มาตรา ๒๓ การรับ ข้อ มู ล อิเล็ก ทรอนิ ก ส์ใ ห้ถื อ ว่ า มีผ ลนั บ แต่ เวลาที6ข้อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส์นนั % ได้เข้าสูร่ ะบบข้อมูลของผูร้ บั ข้อมูล
หากผู้ ร ับ ข้ อ มู ล ได้ กํ า หนดระบบข้ อ มู ล ที6 ป ระสงค์ จ ะใช้ ใ นการรับ ข้ อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส์ไว้โดยเฉพาะให้ถอื ว่าการรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มผี ลนับแต่เวลาที6ขอ้ มูล
อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ นั %น ได้ เ ข้ า สู่ ร ะบบข้ อ มู ล ที6 ผู้ ร ับ ข้ อ มู ล ได้ กํ า หนดไว้ นั %น แต่ ถ้ า ข้ อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าวได้สง่ ไปยังระบบข้อมูลอื6นของผูร้ บั ข้อมูลซึง6 มิใช่ระบบข้อมูลทีผ6 รู้ บั
ข้อมูลกําหนดไว้ ให้ถือว่าการรับ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มีผลนับแต่ เวลาที6ได้เรียกข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์จากระบบข้อมูลนัน%
ความในมาตรานี% ให้ใช้บ ังคับ แม้ระบบข้อมูล ของผู้รบั ข้อ มู ลตัง% อยู่ในสถานที6
อีกแห่งหนึ6งต่างหากจากสถานทีท6 ถ6ี อื ว่าผูร้ บั ข้อมูลได้รบั ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรา ๒๔
มาตรา ๒๔ การส่งหรือการรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ให้ถอื ว่าได้สง่ ณ ทีท6 ําการงาน
ของผูส้ ง่ ข้อมูล หรือได้รบั ณ ทีท6 าํ การงานของผูร้ บั ข้อมูล แล้วแต่กรณี
ในกรณีทผ6ี ูส้ ่งข้อมูลหรือผูร้ บั ข้อมูลมีทท6ี ําการงานหลายแห่ง ให้ถอื เอาทีท6 ําการงาน
ทีเ6 กี6ยวข้องมากทีส6 ุดกับธุรกรรมนัน% เป็ นทีท6 ําการงานเพื6อประโยชน์ตามวรรคหนึ6ง แต่ถ้า
ไม่สามารถกําหนดได้ว่าธุรกรรมนัน% เกีย6 วข้องกับทีท6 ําการงานแห่งใดมากทีส6 ุด ให้ถอื เอา
สํานักงานใหญ่เป็ นสถานทีท6 ไ6ี ด้รบั หรือส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นนั %
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ในกรณีทไ6ี ม่ปรากฏทีท6 าํ การงานของผูส้ ง่ ข้อมูลหรือผูร้ บั ข้อมูล ให้ถอื เอาถิน6 ทีอ6 ยู่ปกติ
เป็ นสถานทีท6 ส6ี ง่ หรือได้รบั ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ความในมาตรานี%มิให้ใช้บงั คับกับการส่งและการรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โดย
วิธกี ารทางโทรเลขและโทรพิมพ์ หรือวิธกี ารสือ6 สารอื6นตามทีก6 าํ หนดในพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๒๕ ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ใดทีไ6 ด้กระทําตามวิธกี ารแบบปลอดภัย
ทีก6 าํ หนดในพระราชกฤษฎีกา ให้สนั นิษฐานว่าเป็ นวิธกี ารทีเ6 ชื6อถือได้
หมวด ๒
ลายมือชื6ออิเล็กทรอนิกส์
มาตรา ๒๖ ลายมือชื6ออิเล็กทรอนิกส์ทม6ี ลี กั ษณะดังต่อไปนี%ให้ถอื ว่าเป็ นลายมือชื6อ
อิเล็กทรอนิกส์ทเ6ี ชื6อถือได้
(๑) ข้อมูลสําหรับใช้สร้างลายมือชื6ออิเล็กทรอนิกส์นัน% ได้เชื6อมโยงไปยังเจ้าของ
ลายมือชื6อโดยไม่เชื6อมโยงไปยังบุคคลอื6นภายใต้สภาพทีน6 ํามาใช้
(๒) ในขณะสร้างลายมือชื6ออิเล็กทรอนิกส์นัน% ข้อมูลสําหรับใช้สร้างลายมือชื6อ
อิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าของลายมือชื6อโดยไม่มกี ารควบคุมของบุคคลอื6น
(๓) การเปลี6ยนแปลงใด ๆ ที6เกิดแก่ลายมือชื6ออิเล็กทรอนิกส์ นับแต่เวลาที6ได้
สร้างขึน% สามารถจะตรวจพบได้ และ
(๔) ในกรณีท6ีกฎหมายกําหนดให้การลงลายมือชื6ออิเล็กทรอนิกส์เป็ นไปเพื6อ
รับ รองความครบถ้วนและไม่ มีการเปลี6ย นแปลงของข้อความ การเปลี6ยนแปลงใดแก่
ข้อความนัน% สามารถตรวจพบได้นบั แต่เวลาทีล6 งลายมือชื6ออิเล็กทรอนิกส์
บทบัญญัติในวรรคหนึ6ง ไม่เป็ นการจํากัดว่าไม่มวี ธิ กี ารอื6นใดที6แสดงได้ว่าเป็ น
ลายมือ ชื6อ อิเล็ก ทรอนิ ก ส์ท6ีเชื6อถือ ได้ หรือการแสดงพยานหลักฐานใดเกี6ย วกับ ความ
ไม่น่าเชื6อถือของลายมือชื6ออิเล็กทรอนิกส์
มาตรา ๒๗ ในกรณีมกี ารใช้ขอ้ มูลสําหรับใช้สร้างลายมือชื6ออิเล็กทรอนิกส์เพื6อ
สร้างลายมือชื6ออิเล็กทรอนิกส์ท6จี ะมีผลตามกฎหมาย เจ้าของลายมือชื6อต้องดําเนินการ
ดังต่อไปนี%
(๑) ใช้ความระมัดระวังตามสมควรเพื6อมิให้มกี ารใช้ขอ้ มูลสําหรับใช้สร้างลายมือชื6อ
อิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รบั อนุญาต
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(๒) แจ้ง ให้ บุ ค คลที6ค าดหมายได้โ ดยมีเหตุ อ ัน ควรเชื6อ ว่ า จะกระทํ า การใด
โดยขึน% อยู่กบั ลายมือชื6ออิเล็กทรอนิกส์หรือให้บริการเกี6ยวกับลายมือชื6ออิเล็กทรอนิกส์
ทราบโดยมิชกั ช้า เมื6อ
(ก) เจ้าของลายมือชื6อ รู้ห รือ ควรได้รู้ว่ าข้อ มูลสําหรับ ใช้ส ร้างลายมือ ชื6อ
อิเล็กทรอนิกส์นัน% สูญหาย ถูกทําลาย ถูกแก้ไข ถูกเปิ ดเผยโดยมิชอบ หรือถูกล่วงรูโ้ ดย
ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
(ข) เจ้าของลายมือ ชื6อ รู้จ ากสภาพการณ์ ท6ีป รากฏว่ า กรณี มีค วามเสี6ย ง
มากพอที6ขอ้ มูลสําหรับใช้สร้างลายมือชื6ออิเล็กทรอนิกส์ สูญ หาย ถูกทําลาย ถูกแก้ไข
ถูกเปิ ดเผยโดยมิชอบ หรือถูกล่วงรูโ้ ดยไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
(๓) ในกรณี มีก ารออกใบรับ รองสนั บ สนุ น การใช้ล ายมือ ชื6อ อิเล็ก ทรอนิ ก ส์
จะต้องใช้ความระมัดระวังตามสมควรให้แน่ ใจในความถูกต้องและสมบูรณ์ของการแสดง
สาระสําคัญ ทัง% หมด ซึ6งกระทําโดยเจ้าของลายมือชื6อ เกี6ยวกับใบรับ รองนัน% ตลอดอายุ
ใบรับรอง หรือตามทีม6 กี ารกําหนดในใบรับรอง
มาตรา ๒๘ ในกรณี มีก ารให้บ ริก ารออกใบรับ รองเพื6อ สนับ สนุ น ลายมือชื6อ
อิเล็กทรอนิกส์ให้มผี ลทางกฎหมายเสมือนหนึ6งลงลายมือชื6อ ผู้ให้บริการออกใบรับรอง
ต้องดําเนินการ ดังต่อไปนี%
(๑) ปฏิบตั ติ ามแนวนโยบายและแนวปฏิบตั ทิ ต6ี นได้แสดงไว้
(๒) ใช้ความระมัดระวังตามสมควรให้แน่ ใจในความถูกต้องและความสมบูรณ์
ของการแสดงสาระสําคัญทัง% หมดทีต6 นได้กระทําเกีย6 วกับใบรับรองนัน% ตลอดอายุใบรับรอง
หรือตามทีม6 กี ารกําหนดในใบรับรอง
(๓) จัด ให้มีวิธีก ารในการเข้า ถึ ง โดยสมควร ให้ คู่ ก รณี ท6ีเกี6ย วข้อ งสามารถ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงในการแสดงสาระสําคัญทัง% หมดจากใบรับรองได้ ในเรื6อง ดังต่อไปนี%
(ก) การระบุผใู้ ห้บริการออกใบรับรอง
(ข) เจ้าของลายมือชื6อซึ6งระบุในใบรับรองได้ควบคุมข้อมูลสําหรับใช้สร้าง
ลายมือชื6ออิเล็กทรอนิกส์ในขณะมีการออกใบรับรอง
(ค) ข้อ มู ล สํา หรับ ใช้ ส ร้า งลายมือ ชื6อ อิเล็ก ทรอนิ ก ส์มีผ ลใช้ไ ด้ ในขณะ
หรือก่อนทีม6 กี ารออกใบรับรอง
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(๔) จัดให้มีวธิ กี ารเข้าถึงโดยสมควร ให้คู่กรณี ท6ีเกี6ยวข้องสามารถตรวจสอบ
กรณีดงั ต่อไปนี%จากใบรับรองหรือจากวิธอี 6นื
(ก) วิธกี ารทีใ6 ช้ในการระบุตวั เจ้าของลายมือชื6อ
(ข) ข้อจํากัดเกี6ยวกับ วัต ถุ ป ระสงค์และคุณ ค่าที6มีก ารนํ าข้อมูลสําหรับใช้
สร้างลายมือชื6ออิเล็กทรอนิกส์หรือใบรับรอง
(ค) ข้อมูลสําหรับใช้สร้างลายมือชื6ออิเล็กทรอนิกส์มีผลสมบูรณ์ ใช้ได้และ
ไม่สญ
ู หาย ถูกทําลาย ถูกแก้ไข ถูกเปิ ดเผยโดยมิชอบ หรือถูกล่วงรูโ้ ดยไม่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์
(ง) ข้อจํากัดเกีย6 วกับขอบเขตความรับผิดทีผ6 ใู้ ห้บริการออกใบรับรองได้ระบุไว้
(จ) การมี วิธีก ารให้ เจ้ า ของลายมื อ ชื6 อ ส่ ง คํ า บอกกล่ า วเมื6อ มีเ หตุ ต าม
มาตรา ๒๗ (๒)
(ฉ) การมีบริการเกีย6 วกับการเพิกถอนใบรับรองทีท6 นั การ
(๕) ในกรณีทม6ี บี ริการตาม (๔) (จ) บริการนัน% ต้องมีวธิ กี ารทีใ6 ห้เจ้าของลายมือชื6อ
สามารถแจ้งได้ตามหลักเกณฑ์ท6ีกําหนดตามมาตรา ๒๗ (๒) และในกรณี ท6ีมีบริก าร
ตาม (๔) (ฉ) บริการนัน% ต้องสามารถเพิกถอนใบรับรองได้ทนั การ
(๖) ใช้ระบบ วิธกี าร และบุคลาการทีเ6 ชื6อถือได้ในการให้บริการ
มาตรา ๒๙ ในการพิจ ารณาความเชื6อถือได้ของระบบ วิธกี าร และบุคลากร
ตามมาตรา ๒๘ (๖) ให้คาํ นึงถึงกรณี ดังต่อไปนี%
(๑) สถานภาพทางการเงิน บุคลากร และสินทรัพย์ทม6ี อี ยู่
(๒) คุณภาพของระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
(๓) วิธีก ารออกใบรับ รอง การขอใบรับ รอง และการเก็บ รัก ษาข้อ มู ล การ
ให้บริการนัน%
(๔) การจัดให้มีข้อมูลข่าวสารเกี6ย วกับเจ้าของลายมือ ชื6อ ที6ระบุ ในใบรับ รอง
และผูท้ อ6ี าจคาดหมายได้ว่าจะเป็ นคู่กรณีทเ6ี กีย6 วข้อง
(๕) ความสมํ6าเสมอและขอบเขตในการตรวจสอบโดยผูต้ รวจสอบอิสระ
(๖) องค์ก รที6ให้ก ารรับ รองหรือ ให้บ ริก ารออกใบรับ รองเกี6ย วกับ การปฏิบ ัติ
หรือการมีอยู่ของสิง6 ทีก6 ล่าวมาใน (๑) ถึง (๕)
(๗) กรณีใด ๆ ทีค6 ณะกรรมการประกาศกําหนด
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มาตรา ๓๐ คู่กรณีทเ6ี กีย6 วข้องต้องดําเนินการ ดังต่อไปนี%
(๑) ดํ าเนิ น การตามสมควรในการตรวจสอบความน่ า เชื6อ ถือ ของลายมือ ชื6อ
อิเล็กทรอนิกส์
(๒) ในกรณี ล ายมือ ชื6อ อิเล็ก ทรอนิ ก ส์มีใบรับ รอง ต้อ งมีก ารดํา เนิ น การตาม
สมควรดังนี%
(ก) ตรวจสอบความสมบูรณ์ ของใบรับรอง การพักใช้ หรือการเพิกถอน
ใบรับรอง และ
(ข) ปฏิบตั ติ ามข้อจํากัดใด ๆ ทีเ6 กีย6 วกับใบรับรอง
มาตรา ๓๑ ใบรับรองหรือลายมือชื6ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถอื ว่ามีผลทางกฎหมาย
โดยไม่ตอ้ งคํานึงถึง
(๑) สถานทีอ6 อกใบรับรองหรือสถานทีส6 ร้างหรือใช้ลายมือชื6ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ
(๒) สถานทีท6 าํ การงานของผูอ้ อกใบรับรองหรือเจ้าของลายมือชื6ออิเล็กทรอนิกส์
ใบรับ รองที6ออกในต่ างประเทศให้มีผลตามกฎหมายในประเทศเช่นเดียวกับ
ใบรับรองทีอ6 อกในประเทศ หากการออกใบรับรองดังกล่าวได้ใช้ระบบทีเ6 ชื6อถือได้ไม่น้อยกว่า
ระบบทีเ6 ชื6อถือได้ตามพระราชบัญญัตนิ %ี
ลายมือ ชื6 อ อิเล็ก ทรอนิ ก ส์ท6ี ส ร้า งหรือ ใช้ ใ นต่ า งประเทศให้ ถื อ ว่ า มี ผ ลตาม
กฎหมายในประเทศ เช่ น เดีย วกับ ลายมือ ชื6อ อิเล็ก ทรอนิ ก ส์ท6ีส ร้างหรือ ใช้ในประเทศ
หากการสร้างหรือใช้ลายมือชื6ออิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าวได้ใช้ระบบที6เชื6อถือได้ไม่น้อยกว่า
ระบบทีเ6 ชื6อถือได้ตามพระราชบัญญัตนิ %ี
ในการพิจารณาว่าใบรับรองหรือลายมือชื6ออิเล็กทรอนิกส์ใดมีความเชื6อถือได้
ตามวรรคสองหรือ วรรคสาม ให้คํ า นึ งถึงมาตรฐานระหว่ างประเทศและปั จ จัย อื6น ๆ
ทีเ6 กีย6 วข้องประกอบด้วย
หมวด ๓
ธุรกิจบริการเกีย6 วกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
มาตรา ๓๒ บุ ค คลย่ อ มมี สิ ท ธิ ป ระกอบธุ ร กิ จ บริก ารเกี6 ย วกั บ ธุ ร กรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์แต่ในกรณีทจ6ี ําเป็ นเพื6อรักษาความมันคงทางการเงิ
6
นและการพาณิชย์
หรือเพื6อประโยชน์ในการเสริมสร้างความเชื6อถือและยอมรับในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
หรือเพื6อป้ องกันความเสียหายต่อสาธารณชน ให้มกี ารตราพระราชกฤษฎีกากําหนดให้
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การประกอบธุรกิจบริการเกีย6 วกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ใดเป็ นกิจการทีต6 ้องแจ้งให้ทราบ
ต้องขึน% ทะเบียน หรือต้องได้รบั ใบอนุญาตก่อนก็ได้
ในการกํา หนดให้ก รณี ใดต้อ งแจ้ง ให้ท ราบ ต้อ งขึ%น ทะเบีย น หรือ ต้อ งได้ร ับ
ใบอนุ ญ าตตามวรรคหนึ6 ง ให้กําหนดโดยพิจารณาจากความเหมาะสมในการป้ องกัน
ความเสียหายตามระดับความรุนแรงของผลกระทบทีอ6 าจเกิดขึน% จากการประกอบธุรกิจนัน%
ในการนี% จะกําหนดให้ห น่ วยงานของรัฐแห่ งหนึ6 งแห่ งใดเป็ น ผู้รบั ผิด ชอบใน
การควบคุมดูแลในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวก็ได้
ก่ อ นเสนอให้ ต ราพระราชกฤษฎี ก าตามวรรคหนึ6 ง ต้ อ งจัด ให้ ม ีก ารรับ ฟั ง
ความคิด เห็น ของประชาชนตามความเหมาะสม และนํ า ข้อ มู ล ที6 ไ ด้ ร ับ มาประกอบ
การพิจารณา
มาตรา ๓๓ ในกรณีทม6ี พี ระราชกฤษฎีกากําหนดให้การประกอบธุรกิจบริการ
เกีย6 วกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ใดเป็ นกิจการทีต6 อ้ งแจ้งให้ทราบ หรือต้องขึน% ทะเบียน
ให้ผูท้ 6ปี ระสงค์จะประกอบธุรกิจดังกล่าวต้องแจ้งหรือขึน% ทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที6
ตามทีก6 าํ หนดในพระราชกฤษฎีกาก่อนเริม6 ประกอบธุรกิจนัน%
หลักเกณฑ์และวิธกี ารแจ้งหรือขึน% ทะเบียนตามวรรคหนึ6ง ให้เป็ นไปตามทีก6 ําหนด
ในพระราชกฤษฎีกา และเมื6อพนักงานเจ้าหน้าทีต6 ามทีก6 ําหนดในพระราชกฤษฎีกาได้รบั แจ้ง
หรือรับ ขึ%น ทะเบีย นให้ออกใบรับ แจ้งหรือใบรับ ขึ%น ทะเบีย นเพื6อ เป็ น หลักฐานการแจ้ง
หรือการขึน% ทะเบียนในวันทีไ6 ด้รบั แจ้งหรือรับขึน% ทะเบียน และให้ผูแ้ จ้งหรือผูข้ น%ึ ทะเบียน
ประกอบธุรกิจนัน% ได้ตัง% แต่วนั ที6ได้รบั แจ้งหรือรับขึน% ทะเบียน แต่ถ้าพนักงานเจ้าหน้ าที6
ตามที6กํา หนดในพระราชกฤษฎีก าตรวจพบในภายหลัง ว่ า การแจ้ง หรือ ขึ%น ทะเบีย น
ไม่ ถู ก ต้ อ งหรือ ไม่ ค รบถ้ ว น ให้ มีอํ า นาจสัง6 ผู้ แ จ้ง หรือ ผู้ ข%ึน ทะเบีย นแก้ ไ ขให้ ถู ก ต้ อ ง
หรือครบถ้วนภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ทีไ6 ด้รบั คําสังดั
6 งกล่าว
ในการประกอบธุรกิจ ผู้แจ้งหรือผู้ข%ึนทะเบียนตามวรรคหนึ6 งต้องปฏิบ ัติตาม
หลักเกณฑ์ทก6ี าํ หนดในพระราชกฤษฎีกาและตามทีค6 ณะกรรมการประกาศกําหนด
ถ้าผู้แ จ้งหรือ ผู้ข%ึน ทะเบีย นตามวรรคหนึ6 งไม่ แ ก้ไขการแจ้ง หรือ ขึ%น ทะเบีย น
ให้ ถู ก ต้ อ งหรือ ครบถ้ ว นตามวรรคสอง หรือ ฝ่ าฝื น หรือ ไม่ ป ฏิ บ ัติ ต ามหลัก เกณฑ์
การประกอบธุรกิจตามวรรคสาม ให้คณะกรรมการพิจารณามีคําสังลงโทษปรั
6
บทางปกครอง
ไม่เกินหนึ6งล้านบาท โดยคํานึงถึงความร้ายแรงแห่งพฤติกรรมทีก6 ระทําผิด และในกรณี
ที6เห็น สมควรคณะกรรมการอาจมีคําสังให้
6 ผู้นัน% ดําเนิ น การใด ๆ เพื6อแก้ไขให้ถู ก ต้อ ง
หรือเหมาะสมได้
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หลักเกณฑ์ในการพิจารณาลงโทษปรับทางปกครองให้เป็ นไปตามทีค6 ณะกรรมการ
กํ า หนดและถ้ า ผู้ ถู ก ลงโทษปรับ ทางปกครองไม่ ย อมชํ า ระค่ า ปรับ ทางปกครอง
ให้นําบทบัญญัติเกีย6 วกับการบังคับทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธปี ฏิบตั ิราชการ
ทางปกครองมาใช้บงั คับโดยอนุโลม และในกรณีไม่มเี จ้าหน้าทีด6 าํ เนินการบังคับตามคําสัง6
ให้ค ณะกรรมการมีอํานาจฟ้ อ งคดีต่ อ ศาลปกครองเพื6อ บัง คับ ชําระค่ าปรับ ในการนี%
ถ้าศาลปกครองเห็น ว่ าคํ าสังให้
6 ชํ าระค่ าปรับ นั น% ชอบด้ว ยกฎหมายก็ให้ศ าลปกครอง
มีอํานาจพิจารณาพิพ ากษาและบังคับ ให้มีการยึด หรือ อายัด ทรัพ ย์สินขายทอดตลาด
เพื6อชําระค่าปรับได้
ในกรณีผูก้ ระทําผิดตามวรรคสีไ6 ม่ดําเนินการแก้ไขตามคําสังของคณะกรรมการ
6
หรือกระทําความผิดซํ%าอีก ให้คณะกรรมการมีอํานาจออกคําสังห้
6 ามมิให้ผู้นัน% ประกอบ
ธุรกิจตามทีไ6 ด้แจ้งหรือขึน% ทะเบียนอีกต่อไป
มาตรา ๓๔ ในกรณีท6มี พี ระราชกฤษฎีกากําหนดให้การประกอบธุรกิจบริการ
เกี6 ย วกั บ ธุ ร กรรมทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ก รณี ใดเป็ นกิ จ การที6 ต้ อ งได้ ร ับ ใบอนุ ญ าต
ให้ผู้ท6ีประสงค์จะประกอบธุรกิจดังกล่าวยื6น คําขอรับใบอนุ ญ าตต่ อพนักงานเจ้าหน้ าที6
ตามทีก6 าํ หนดในพระราชกฤษฎีกา
คุณ สมบัติของผู้ขอรับใบอนุ ญ าต หลักเกณฑ์และวิธีการขออนุ ญ าต การออก
ใบอนุ ญ าต การต่ ออายุใบอนุ ญ าต การคืนใบอนุ ญ าต และการสังพั
6 ก ใช้ห รือเพิกถอน
ใบอนุญาต ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทก6ี าํ หนดในพระราชกฤษฎีกา
ในการประกอบธุ ร กิจ ผู้ ไ ด้ ร ับ ใบอนุ ญ าตตามวรรคหนึ6 ง ต้ อ งปฏิ บ ัติ ต าม
หลักเกณฑ์ทก6ี ําหนดในพระราชกฤษฎีกา ประกาศที6คณะกรรมการกําหนดหรือเงื6อนไข
ในใบอนุญาต
ในกรณี ท6ีผู้ได้รบั ใบอนุ ญ าตฝ่ าฝื น หรือ ปฏิบ ัติไม่ ถู กต้อ งตามหลักเกณฑ์ก าร
ประกอบธุรกิจบริการเกีย6 วกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคสาม ให้คณะกรรมการ
พิจารณามีคําสังลงโทษปรั
6
บทางปกครองไม่เกินสองล้านบาท โดยคํานึงถึงความร้ายแรง
แห่งพฤติกรรมที6กระทําผิด และในกรณีท6ีเห็นสมควรคณะกรรมการอาจมีคําสังให้
6 ผู้นัน%
ดําเนินการใด ๆ เพื6อแก้ไขให้ถูกต้องหรือเหมาะสมได้ ทัง% นี% ให้นําความในมาตรา ๓๓
วรรคห้า มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
ถ้าผูก้ ระทําความผิดตามวรรคสีไ6 ม่ดาํ เนินการแก้ไขตามคําสังของคณะกรรมการ
6
หรือกระทําความผิดซํ%าอีก ให้คณะกรรมการมีอาํ นาจออกคําสังเพิ
6 กถอนใบอนุญาต
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หมวด ๔
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
มาตรา ๓๕ คําขอ การอนุญาต การจดทะเบียน คําสังทางปกครอง
6
การชําระเงิน
การประกาศหรือ การดํ า เนิ น การใด ๆ ตามกฎหมายกับ หน่ ว ยงานของรัฐ หรือ โดย
หน่ วยงานของรัฐ ถ้าได้กระทําในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และวิธกี าร
ที6กําหนดโดยพระราชกฤษฎีก า ให้นําพระราชบัญ ญัติน%ีม าใช้บงั คับ และให้ถือว่ามีผ ล
โดยชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกับการดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีก6 ฎหมาย
ในเรื6องนัน% กําหนด ทัง% นี% ในพระราชกฤษฎีกาอาจกําหนดให้บุคคลทีเ6 กีย6 วข้องต้องกระทํา
หรืองดเว้นกระทําการใด ๆ หรือให้หน่วยงานของรัฐออกระเบียบเพื6อกําหนดรายละเอียด
ในบางกรณีดว้ ยก็ได้
ในการออกพระราชกฤษฎีก าตามวรรคหนึ6 ง พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวอาจ
กําหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจบริการเกี6ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ต้องแจ้งให้ทราบ
ต้องขึน% ทะเบียน หรือต้องได้รบั ใบอนุญาต แล้วแต่กรณี ก่อนประกอบกิจการก็ได้ ในกรณีน%ี
ให้นําบทบัญญัตใิ นหมวด ๓ และบทกําหนดโทษทีเ6 กีย6 วข้องมาใช้บงั คับโดยอนุโลม
หมวด ๕
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
มาตรา ๓๖ ให้มีค ณะกรรมการคณะหนึ6 ง เรีย กว่า “คณะกรรมการธุ รกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์” ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื6อสาร เป็ นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื6อสาร
เป็ นรองประธานกรรมการ และกรรมการอื6นอีกจํานวนสิบสองคนซึง6 คณะรัฐมนตรีแต่งตัง%
จากผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด้ า นการเงิ น ด้ า นการพาณิ ชย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ด้ า นนิ ติ ศ าสตร์
ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ด้านวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์ และด้านสังคมศาสตร์
ที6ได้รบั การสรรหาด้านละสองคน ทัง% นี% ผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ6งของแต่ละด้านต้องมาจาก
ภาคเอกชน และให้ ห ั ว หน้ า สํ า นั ก งานคณะกรรมการธุ ร กรรมทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
เป็ นกรรมการและเลขานุการ๘
๘

มาตรา ๓๖ วรรคหนึ6ง แก้ไขเพิม6 เติมโดยพระราชบัญญัตวิ ่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(ฉบับที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
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ทัง% นี% ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ค นหนึ6 ง ของแต่ ล ะด้ า นต้ อ งมาจากภาคเอกชน และให้
ผูอ้ ํานวยการศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็ นกรรมการและเลขานุ การ
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารสรรหาและการเสนอชื6 อ บุ ค คลที6 เ ห็ น สมควรต่ อ
คณะรัฐมนตรีเพื6อพิจารณาแต่งตัง% เป็ นคณะกรรมการตามวรรคหนึ6ง ให้เป็ นไปตามระเบียบ
ทีร6 ฐั มนตรีประกาศกําหนด
ให้เลขานุการแต่งตัง% ผูช้ ่วยเลขานุการอีกไม่เกินสองคน
มาตรา ๓๗ ให้ค ณะกรรมการธุ รกรรมทางอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ มีอํ า นาจหน้ า ที6
ดังต่อไปนี%
(๑) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื6อวางนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการแก้ไขปั ญหาและอุปสรรคทีเ6 กีย6 วข้อง
(๒) ติดตามดูแลการประกอบธุรกิจบริการเกีย6 วกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(๓) เสนอแนะหรือให้คําปรึกษาต่อรัฐมนตรีเพื6อการตราพระราชกฤษฎีกาตาม
พระราชบัญญัตนิ %ี
(๔) ออกระเบียบหรือประกาศเกี6ยวกับลายมือชื6ออิเล็กทรอนิกส์เพื6อให้เป็ นไป
ตามพระราชบัญญัตนิ %ี หรือตามพระราชกฤษฎีกาทีอ6 อกตามพระราชบัญญัตนิ %ี
(๕) ปฏิบตั กิ ารอื6นใดเพื6อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตนิ %ี หรือกฎหมายอื6น
ในการปฏิบ ัติก ารตามพระราชบัญ ญัติน%ี ให้ค ณะกรรมการเป็ น เจ้า พนั ก งาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๓๘ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒมิ วี าระการดํารงตําแหน่งสามปี
กรรมการซึง6 พ้นจากตําแหน่งอาจได้รบั แต่งตัง% อีกได้ แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
มาตรา ๓๙ นอกจากการพ้นจากตําแหน่ งตามวาระตามมาตรา ๓๘ กรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒพิ น้ จากตําแหน่ง เมื6อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรัฐ มนตรีให้ อ อกเพราะมีค วามประพฤติเสื6อ มเสีย บกพร่ อ ง หรือ
ไม่สจุ ริตต่อหน้าที6 หรือหย่อนความสามารถ
(๔) เป็ นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) ได้รบั โทษจํา คุ ก โดยต้ อ งคํ าพิพ ากษาถึงที6สุด ให้จํา คุ ก เว้น แต่ เป็ น โทษ
สําหรับความผิดทีไ6 ด้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๓๙๐

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

คอมพิวเตอร์และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

มาตรา ๔๐ ในกรณีท6ีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒพิ ้นจากตําแหน่ งตามมาตรา ๓๙
ให้ถือว่าคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที6เหลืออยู่ และให้ดําเนินการแต่งตัง%
กรรมการใหม่แทนภายในหกสิบวันนับแต่วนั ทีก6 รรมการพ้นจากตําแหน่ง
ให้ก รรมการซึ6งได้รบั แต่ งตัง% แทนอยู่ ในตํ าแหน่ ง เท่ า กับ วาระที6เหลือ อยู่ข อง
ผูซ้ ง6ึ ตนแทน
มาตรา ๔๑ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึง6 หนึ6ง
ของจํานวนกรรมการทัง% หมดจึงเป็ นองค์ประชุม
ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบตั หิ น้าทีไ6 ด้ ให้คณะกรรมการ
เลือกกรรมการคนหนึ6งทําหน้าทีป6 ระธานในทีป6 ระชุม
การวินิจฉัยชีข% าดของทีป6 ระชุมให้ถอื เสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ6งให้มเี สียงหนึ6ง
ในการลงคะแนน ถ้ า คะแนนเสีย งเท่ า กัน ให้ ป ระธานออกเสีย งเพิ6 ม ขึ%น อีก เสีย งหนึ6 ง
เป็ นเสียงชีข% าด
มาตรา ๔๒ คณะกรรมการมีอํานาจแต่ งตัง% คณะอนุ กรรมการเพื6อ พิจ ารณา
หรือปฏิบตั กิ ารอย่างหนึ6งอย่างใดแทนคณะกรรมการก็ได้
ให้นํ าความในมาตรา ๔๑ มาใช้บ ังคับ แก่ ก ารประชุ ม ของคณะอนุ ก รรมการ
โดยอนุโลม
มาตรา ๔๒/๑๙ ให้คณะกรรมการได้รบั เบี%ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื6น
ตามหลักเกณฑ์ทค6ี ณะรัฐมนตรีกาํ หนด
คณะอนุ กรรมการที6คณะกรรมการแต่งตัง% ตามมาตรา ๔๒ ให้ได้รบั เบีย% ประชุม
และประโยชน์ตอบแทนอื6นตามหลักเกณฑ์ทค6ี ณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๔๓ ๑๐ ให้จดั ตัง% สํานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิ ก ส์
เป็ นส่วนราชการในสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื6อสาร
ทําหน้าทีเ6 ป็ นหน่วยงานธุรการของคณะกรรมการ

๙

มาตรา ๔๒/๑ เพิ6ม โดยพระราชบัญ ญัติว่ าด้ว ยธุ รกรรมทางอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ (ฉบับ ที6 ๒)

พ.ศ. ๒๕๕๑
๑๐

มาตรา ๔๓ แก้ ไ ขเพิ6 ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ว่ าด้ ว ยธุ ร กรรมทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
(ฉบับที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

๓๙๑

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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หมวด ๖
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๔๔ ผู้ใดประกอบธุ รกิจ บริก ารเกี6ย วกับ ธุ รกรรมทางอิเล็ก ทรอนิ ก ส์
โดยไม่ แจ้งหรือขึ%น ทะเบีย นต่ อพนักงานเจ้าหน้ าที6ตามที6กําหนดในพระราชกฤษฎีก า
ตามมาตรา ๓๓ วรรคหนึ6ง หรือโดยฝ่ าฝืนคําสังห้
6 ามการประกอบธุรกิจของคณะกรรมการ
ตามมาตรา ๓๓ วรรคหก ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ6งปี หรือปรับไม่เกินหนึ6งแสนบาท
หรือทัง% จําทัง% ปรับ
มาตรา ๔๕ ผู้ใดประกอบธุ รกิจ บริก ารเกี6ย วกับ ธุ รกรรมทางอิเล็ก ทรอนิ ก ส์
โดยไม่ได้รบั ใบอนุ ญาตตามมาตรา ๓๔ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกิน
สองแสนบาท หรือทัง% จําทัง% ปรับ
มาตรา ๔๖๑๑ ในกรณีทผ6ี ูก้ ระทําความผิดเป็ นนิตบิ ุคคล ถ้าการกระทําความผิด
ของนิ ติ บุ ค คลนั %น เกิ ด จากการสัง6 การหรือ การกระทํ า ของกรรมการ หรือ ผู้ จ ัด การ
หรือบุคคลใดซึง6 รับผิดชอบในการดําเนินงานของนิตบิ ุคคลนัน% หรือในกรณีทบ6ี ุคคลดังกล่าว
มีหน้าที6ต้องสังการหรื
6
อกระทําการและละเว้นไม่สงการหรื
ั6
อไม่กระทําการจนเป็ นเหตุให้
นิตบิ ุคคลนัน% กระทําความผิด ผูน้ นั % ต้องรับโทษตามทีบ6 ญ
ั ญัตไิ ว้สาํ หรับความผิดนัน% ๆ ด้วย
ผูร้ บั สนองพระบรมราชโองการ
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

๑๑

มาตรา ๔๖ แก้ไขเพิ6มเติมโดยพระราชบัญ ญัติแก้ไขเพิ6มเติมบทบัญ ญัติแห่ งกฎหมาย
ทีเ6 กีย6 วกับความรับผิดในทางอาญาของผูแ้ ทนนิตบิ ุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐

๓๙๒
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี% คือ โดยที6การทําธุรกรรม
ในปั จจุบนั มีแนวโน้มที6จะปรับเปลี6ยนวิธกี ารในการติดต่อสื6อสารที6อาศัยการพัฒนาการ
เทคโนโลยีทางอิเล็กทรอนิกส์ซง6ึ มีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ แต่เนื6องจาก
การทํ า ธุ ร กรรมทางอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ด ัง กล่ า วมีค วามแตกต่ า งจากวิธีก ารทํ า ธุ ร กรรม
ซึ6งมีกฎหมายรองรับอยู่ในปั จจุบนั เป็ นอย่างมาก อัน ส่งผลให้ต้องมีการรองรับสถานะ
ทางกฎหมายของข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เสมอกับการทําเป็ นหนังสือ หรือหลักฐาน
เป็ นหนั ง สือ การรับ รองวิธี ก ารส่ ง และรับ ข้ อ มู ล อิเ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ การใช้ ล ายมื อ ชื6 อ
อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการรับฟั งพยานหลักฐานที6เป็ นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื6อเป็ น
การส่งเสริม การทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์ให้น่ าเชื6อถือ และมีผลในทางกฎหมาย
เช่ น เดีย วกับ การทํ า ธุ ร กรรมโดยวิธีก ารทัว6 ไปที6เคยปฏิบ ัติอ ยู่ เดิม ควรกํ า หนดให้ มี
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ทําหน้าที6วางนโยบายกําหนดหลักเกณฑ์เพื6อ
ส่งเสริมการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ติดตามดูแลการประกอบธุรกิจเกีย6 วกับธุรกรรม
ทางอิเล็ก ทรอนิ กส์ รวมทัง% มีห น้ าที6ในการส่งเสริม การพัฒ นาการทางเทคโนโลยีเพื6อ
ติ ด ตามความก้ า วหน้ า ของเทคโนโลยี ซึ6 ง มีก ารเปลี6ย นแปลงและพัฒ นาศัก ยภาพ
ตลอดเวลาให้มมี าตรฐานน่ าเชื6อถือ ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแก้ไขปั ญหาและอุปสรรค
ทีเ6 กีย6 วข้อง อันจะเป็ นการส่งเสริมการใช้ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ทงั % ภายในประเทศและ
ระหว่างประเทศ ด้วยการมีกฎหมายรองรับในลักษณะที6เป็ นเอกรูป และสอดคล้องกับ
มาตรฐานทีน6 านาประเทศยอมรับ จึงจําเป็ นต้องตราพระราชบัญญัตนิ %ี
*พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัตใิ ห้สอดคล้องกับการโอนอํานาจหน้าทีข6 องส่วนราชการ
ให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๑๒
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎี ก านี% ให้ ใช้ บ ัง คับ ตัง% แต่ ว ัน ถั ด จากวัน ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
มาตรา ๑๐๒ ในพระราชบัญญัตวิ ่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔
ให้แก้ไขคําว่า “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิง6 แวดล้อม” เป็ น
“รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ6 สาร”
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี% คือ โดยทีพ6 ระราชบัญญัติ
ปรับ ปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้บ ัญ ญัติให้จ ัดตัง% ส่วนราชการขึ%น ใหม่
๑๒

ราชกิจจานุ เบกษา เล่ม ๑๑๙/ตอนที6 ๑๐๒ ก/หน้า ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕

๓๙๓
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โดยมีภารกิจใหม่ ซึ6งได้มกี ารตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหน้าที6
ของส่วนราชการให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นัน% แล้ว
และเนื6องจากพระราชบัญญัติดงั กล่าวได้บญ
ั ญัติให้โอนอํานาจหน้ าที6ของส่วนราชการ
รัฐมนตรีผดู้ าํ รงตําแหน่งหรือผูซ้ ง6ึ ปฏิบตั หิ น้าทีใ6 นส่วนราชการเดิมมาเป็ นของส่วนราชการใหม่
โดยให้มกี ารแก้ไขบทบัญญัติต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับอํานาจหน้าทีท6 6โี อนไปด้วย ฉะนัน%
เพื6อ อนุ ว ัติให้เป็ น ไปตามหลัก การที6ป รากฏในพระราชบัญ ญัติแ ละพระราชกฤษฎีก า
ดังกล่าว จึงสมควรแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้สอดคล้องกับการโอนส่วนราชการ
เพื6อให้ผู้เกี6ย วข้อ งมีค วามชัด เจนในการใช้ก ฎหมายโดยไม่ ต้อ งไปค้น หาในกฎหมาย
โอนอํานาจหน้าทีว6 ่าตามกฎหมายใดได้มกี ารโอนภารกิจของส่วนราชการหรือผูร้ บั ผิดชอบ
ตามกฎหมายนัน% ไปเป็ นของหน่วยงานใดหรือผูใ้ ดแล้ว โดยแก้ไขบทบัญญัตขิ องกฎหมาย
ให้มีก ารเปลี6ยนชื6อ ส่วนราชการ รัฐมนตรี ผู้ดํารงตํ าแหน่ งหรือผู้ซ6ึงปฏิบ ัติห น้ าที6ข อง
ส่วนราชการให้ตรงกับการโอนอํานาจหน้าที6 และเพิม6 ผูแ้ ทนส่วนราชการในคณะกรรมการ
ให้ตรงตามภารกิจทีม6 กี ารตัดโอนจากส่วนราชการเดิมมาเป็ นของส่วนราชการใหม่ รวมทัง%
ตัด ส่ วนราชการเดิม ที6มีก ารยุ บ เลิก แล้ว ซึ6งเป็ น การแก้ไขให้ต รงตามพระราชบัญ ญั ติ
และพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึงจําเป็ นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี%
พระราชบัญญัตวิ ่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑๑๓
มาตรา ๒ พระราชบั ญ ญั ติ น%ี ใ ห้ ใ ช้ บ ัง คับ ตั ง% แต่ ว ัน ถั ด จากวัน ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
มาตรา ๑๑ ในระหว่ า งที6 จ ั ด ตั %ง สํ า นั ก งานคณะกรรมการธุ ร กรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญ ญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ6ง แก้ ไ ขเพิ6 ม เติม โดยพระราชบัญ ญั ติน%ี ย ัง ไม่ แ ล้ว เสร็จ ให้ สํา นั ก งาน
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื6อสารรับผิดชอบทําหน้าทีห6 น่ วยงานธุรการ
ของคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ไปพลางก่อน
ให้ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ6 สารแต่งตัง% ข้าราชการซึง6 ดํารง
ตําแหน่ งไม่ต6ํากว่าระดับแปดหรือเทียบเท่าในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื6อ สาร ทํ า หน้ า ที6เป็ น หัว หน้ า สํา นั ก งานคณะกรรมการธุ ร กรรม
ทางอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ไ ปพลางก่ อ นจนกว่ า การจัด ตัง% สํา นั ก งานคณะกรรมการธุ รกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์จะแล้วเสร็จ
๑๓

ราชกิจจานุ เบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนที6 ๓๓ ก/หน้า ๘๑/๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑

๓๙๔

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

คอมพิวเตอร์และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

เพื6 อ ประโยชน์ ในการปฏิ บ ัติ ง านตามวรรคหนึ6 ง รัฐ มนตรีว่ า การกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื6อสารจะสังให้
6 ข้าราชการในสัง กัดกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื6อสารมาปฏิบตั ิงานชัวคราวในสํ
6
านักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ6 สารตามความจําเป็ นก็ได้
มาตรา ๑๒ ให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ6 สารรักษาการตามพระราชบัญญัตนิ %ี
หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้พ ระราชบัญ ญัติฉ บับ นี% คือ เนื6 อ งจากปั จ จุบ ัน
กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ยงั ไม่มบี ทบัญญัติรองรับในเรื6องตราประทับ
อิเล็ก ทรอนิ ก ส์ ซึ6 ง เป็ นสิ6ง ที6 ส ามารถระบุ ถึ ง ตั ว ผู้ ทํ า ธุ ร กรรมทางอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ไ ด้
เช่ น เดี ย วกับ ลายมื อ ชื6อ อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ทํ า ให้ เ ป็ นอุ ป สรรคต่ อ การทํ า ธุ ร กรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ท6ีต้องมีการประทับตราในหนังสือเป็ นสําคัญ รวมทัง% ยังไม่มีบ ทบัญ ญัติ
ที6กําหนดให้สามารถนํ าเอกสารซึ6งเป็ นสิง6 พิมพ์ออกของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มาใช้แทน
ต้นฉบับหรือให้เป็ นพยานหลักฐานในศาลได้ และโดยทีไ6 ด้มกี ารปรับปรุงโครงสร้างระบบ
ราชการตามพระราชบัญญัตปิ รับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ และกําหนดให้
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื6อสารเป็ นหน่ วยงานที6มอี ํานาจหน้าที6เกี6ยวกับ
การวางแผน ส่ง เสริม พัฒ นา และดํา เนิ น กิจการเกี6ย วกับ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื6อสาร ประกอบกับปั จจุบนั ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้มกี ารใช้อย่างแพร่หลาย
จําเป็ นที6จะต้องมีหน่ วยงานธุรการเพื6อทําหน้าทีก6 ํากับดูแล เพื6อให้เป็ นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และเป็ นฝ่ ายเลขานุ การของคณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิ กส์ โดยสมควรจัดตัง% สํานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิก ส์
สังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื6อสารขึน% ทําหน้าที6แทนศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ อันจะเป็ นการส่งเสริมความเชื6อมันในการทํ
6
าธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ และเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันในเวทีการค้าระหว่างประเทศ
สมควรแก้ไขเพิ6มเติมกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เพื6อให้สอดคล้องกับ
หลักการดังกล่าว จึงจําเป็ นต้องตราพระราชบัญญัตนิ %ี

๓๙๕

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

คอมพิวเตอร์และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม6 เติมบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายทีเ6 กีย6 วกับความรับผิดในทางอาญา
ของผูแ้ ทนนิตบิ ุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐๑๔
มาตรา ๒ พระราชบั ญ ญั ติ น%ี ใ ห้ ใ ช้ บ ัง คับ ตั ง% แต่ ว ัน ถั ด จากวัน ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
หมายเหตุ :- เหตุ ผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี% คือ โดยที6ศาลรัฐธรรมนู ญ
ได้มีคําวินิจฉัยว่าพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๔
เฉพาะในส่วนที6สนั นิษฐานให้กรรมการผู้จดั การ ผู้จดั การ หรือบุ คคลใดซึ6งรับ ผิดชอบ
ในการดําเนินงานของนิตบิ ุคคลนัน% ต้องรับโทษทางอาญาร่วมกับการกระทําความผิดของ
นิตบิ ุคคล โดยไม่ปรากฏว่ามีการกระทําหรือเจตนาประการใดอันเกีย6 วกับการกระทําความผิด
ของนิตบิ ุคคลนัน% ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๓๙ วรรคสอง เป็ นอัน ใช้ บ ังคับ ไม่ ได้ต ามรัฐธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจัก รไทย
พุ ท ธศัก ราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖ และต่ อ มาศาลรัฐธรรมนู ญ ได้มีคํา วินิ จ ฉัย ในลัก ษณะ
ดังกล่าวทํานองเดียวกัน คือ พระราชบัญญัตลิ ขิ สิทธิ d พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๗๔ พระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗๘ พระราชบัญญัตสิ ถานบริการ
พ.ศ. ๒๕๐๙ มาตรา ๒๘/๔ และพระราชบัญญัตปิ ุ๋ ย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๗๒/๕ ขัดหรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙ วรรคสอง เป็ นอัน
ใช้บ ังคับไม่ ได้ตามรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุ ท ธศัก ราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖
ดัง นั น% เพื6 อ แก้ ไ ขบทบัญ ญั ติ ข องกฎหมายดัง กล่ า วและกฎหมายอื6น ที6 มีบ ทบัญ ญั ติ
ในลักษณะเดียวกันมิให้ขดั หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ จึงจําเป็ นต้องตราพระราชบัญญัตนิ %ี

๑๔ ราชกิจจานุ เบกษา

เล่ม ๑๓๔/ตอนที6 ๑๘ ก/หน้า ๑/๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

๓๙๖

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

คอมพิวเตอร์และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

พระราชกฤษฎีกา
กําหนดประเภทธุรกรรมในทางแพ่งและพาณิชย์ทย6ี กเว้นมิให้นํา
กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้บงั คับ
พ.ศ. ๒๕๔๙
ภูมพิ ลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที6 ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
เป็ นปี ท6ี ๖๑ ในรัชกาลปั จจุบนั
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพ ลอดุ ล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที6เป็ นการสมควรกําหนดประเภทธุรกรรมในทางแพ่งและพาณิชย์ท6ยี กเว้น
มิให้นํากฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้บงั คับ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
และมาตรา ๓ วรรคหนึ6ง แห่งพระราชบัญญัตวิ ่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔
อันเป็ นกฎหมายทีม6 บี ทบัญญัตบิ างประการเกีย6 วกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึง6 มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัตใิ ห้
กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึน% ไว้ ดังต่อไปนี%
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีก านี% เรีย กว่ า “พระราชกฤษฎีก ากําหนดประเภท
ธุ ร กรรมในทางแพ่ ง และพาณิ ชย์ ท6ี ย กเว้ น มิ ใ ห้ นํ า กฎหมายว่ า ด้ ว ยธุ ร กรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้บงั คับ พ.ศ. ๒๕๔๙”
มาตรา ๒ ๑๕ พระราชกฤษฎี ก านี% ให้ ใ ช้ บ ัง คับ ตัง% แต่ ว ัน ถัด จากวัน ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป

๑๕

ราชกิจจานุ เบกษา เล่ม ๑๒๓/ตอนที6 ๒๖ ก/หน้า ๑๘/๑๕ มีนาคม ๒๕๔๙

๓๙๗

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

คอมพิวเตอร์และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

มาตรา ๓ มิให้นําบทบัญญัตติ ามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
มาใช้บงั คับแก่ธุรกรรม ดังต่อไปนี%
(๑) ธุรกรรมเกีย6 วกับครอบครัว
(๒) ธุรกรรมเกีย6 วกับมรดก
มาตรา ๔ ให้นายกรัฐมนตรีรกั ษาการตามพระราชกฤษฎีกานี%
ผูร้ บั สนองพระบรมราชโองการ
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

๓๙๘

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

คอมพิวเตอร์และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้พ ระราชกฤษฎีก าฉบับ นี% คือ ปั จ จุ บ ัน แม้ว่ า
พระราชบัญญัตวิ ่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้บญ
ั ญัตริ บั รองสถานะ
ทางกฎหมายของข้อ มู ลอิเล็ก ทรอนิ ก ส์แ ละลายมือ ชื6อ อิเล็ก ทรอนิ ก ส์ให้เท่ า เทีย มกับ
ธุรกรรมที6ทําบนกระดาษและการลงลายมือชื6อไว้แล้วก็ตาม แต่เนื6องจากการทําธุรกรรม
บางประเภทยัง ไม่ เหมาะสมที6จ ะให้ก ระทํา ได้ด้วยวิธีก ารทางอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ สมควร
ตราพระราชกฤษฎี ก ากํ า หนดประเภทธุ ร กรรมในทางแพ่ ง และพาณิ ช ย์ ท6ี ย กเว้ น
มิให้นํ า กฎหมายว่ า ด้ว ยธุ ร กรรมทางอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ม าใช้บ ัง คับ จึง จํา เป็ น ต้ อ งตรา
พระราชกฤษฎีกานี%

๓๙๙

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

คอมพิวเตอร์และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

พระราชกฤษฎีกา
กําหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๔๙
ภูมพิ ลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที6 ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙
เป็ นปี ท6ี ๖๑ ในรัชกาลปั จจุบนั
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพ ลอดุ ล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที6 เ ป็ นการสมควรกํ า หนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิธี ก ารในการทํ า ธุ ร กรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๖ ของรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับ ชัวคราว)
6
พุ ท ธศัก ราช ๒๕๔๙ และมาตรา ๓๕ วรรคหนึ6 ง แห่งพระราชบัญ ญัติ
ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ จึงทรงพระกรุณ าโปรดเกล้าฯ ให้ตรา
พระราชกฤษฎีกาขึน% ไว้ ดังต่อไปนี%
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี%เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ์
และวิธกี ารในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๔๙”
ม าต รา ๒ ๑๖ พ ระราช ก ฤ ษ ฎี ก านี% ให้ ใช้ บ ั ง คั บ ตั % ง แ ต่ วั น ป ระก าศ ใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
มาตรา ๓ ในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ หน่ วยงานของรัฐต้อง
จัดให้มรี ะบบเอกสารทีท6 าํ ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในลักษณะ ดังต่อไปนี%
(๑) เอกสารทีท6 ําในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นัน% ต้องอยู่ในรูปแบบทีเ6 หมาะสม
โดยสามารถแสดงหรืออ้างอิงเพื6อใช้ในภายหลังและยังคงความครบถ้วนของข้อความ
ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ต้องกําหนดระยะเวลาเริม6 ต้นและสิ%นสุดในการยื6นเอกสารที6ทําในรูปของ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยปกติให้ยดึ ถือวันเวลาของการปฏิบตั ิงานหน่ วยงานของรัฐนัน%
๑๖

ราชกิจจานุ เบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนที6 ๔ ก/หน้า ๑/๑๐ มกราคม ๒๕๕๐
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เป็ นหลัก และอาจกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการพิจารณาของหน่ วยงานของรัฐด้วย
วิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ไว้ดว้ ยก็ได้ เว้นแต่จะมีกฎหมายในเรื6องนัน% กําหนดไว้เป็ นอย่างอื6น
(๓) ต้ อ งกํ าหนดวิธีก ารที6ทํ า ให้ส ามารถระบุ ตัว เจ้า ของลายมือ ชื6อ ประเภท
ลักษณะหรือรูปแบบของลายมือชื6ออิเล็กทรอนิกส์ และสามารถแสดงได้ว่าเจ้าของลายมือชื6อ
รับรองข้อความในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
(๔) ต้ อ งกํ า หนดวิธีก ารแจ้ง การตอบรับ ด้ว ยวิธีก ารทางอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ห รือ
ด้วยวิธกี ารอื6นใดเพื6อเป็ นหลักฐานว่าได้มีการดําเนินการด้วยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์
ไปยังอีกฝ่ ายหนึ6งแล้ว
มาตรา ๔ นอกจากที6บญ
ั ญัติไว้ในมาตรา ๓ ในกรณีท6หี น่ วยงานของรัฐจัดทํา
กระบวนการพิจารณาทางปกครองโดยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเอกสารทีท6 ําในรูปของ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตอ้ งมีลกั ษณะดังต่อไปนี%ดว้ ย เว้นแต่จะมีกฎหมายในเรื6องนัน% กําหนดไว้
เป็ นอย่างอื6น
(๑) มีวธิ กี ารสื6อสารกับผูย้ 6นื คําขอในกรณีทเ6ี อกสารมีขอ้ บกพร่องหรือมีขอ้ ความ
ทีผ6 ดิ หลงอันเห็นได้ชดั ว่าเกิดจากความไม่รหู้ รือความเลินเล่อของผูย้ 6นื คําขอ หรือการขอ
ข้อ เท็จจริงเพิ6ม เติม รวมทัง% มีวิธีก ารแจ้งสิท ธิและหน้ าที6ในกระบวนการพิจ ารณาทาง
ปกครองตามความจําเป็ นแก่กรณี ในกรณีทก6ี ฎหมายกําหนดให้ตอ้ งแจ้งให้ค่กู รณีทราบ
(๒) ในกรณีมคี วามจําเป็ นตามลักษณะเฉพาะของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ภาครัฐใด หน่ วยงานของรัฐนัน% อาจกําหนดเงื6อนไขว่าคู่กรณียินยอมตกลงและยอมรับ
การดําเนินการพิจารณาทางปกครองของหน่วยงานของรัฐโดยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์
มาตรา ๕ หน่วยงานของรัฐต้องจัดทําแนวนโยบายและแนวปฏิบตั ใิ นการรักษา
ความมั น6 คงปลอดภั ย ด้ า นสารสนเทศ เพื6 อ ให้ ก ารดํ า เนิ น การใด ๆ ด้ ว ยวิ ธี ก าร
ทางอิเล็กทรอนิกส์กบั หน่วยงานของรัฐ หรือโดยหน่ วยงานของรัฐมีความมันคงปลอดภั
6
ย
และเชื6อถือได้
แนวนโยบายและแนวปฏิบตั อิ ย่างน้อยต้องประกอบด้วยเนื%อหา ดังต่อไปนี%
(๑) การเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานสารสนเทศ
(๒) การจัดให้มรี ะบบสารสนเทศและระบบสํารองของสารสนเทศซึง6 อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งานและจัดทําแผนเตรียมพร้อมกรณีฉุกเฉินในกรณีทไ6ี ม่สามารถดําเนินการด้วย
วิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์เพื6อให้สามารถใช้งานสารสนเทศได้ตามปกติอย่างต่อเนื6อง
(๓) การตรวจสอบและประเมินความเสีย6 งด้านสารสนเทศอย่างสมํ6าเสมอ
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มาตรา ๖ ในกรณีทม6ี กี ารรวบรวม จัดเก็บ ใช้ หรือเผยแพร่ขอ้ มูล หรือข้อเท็จจริง
ที6ทําให้ส ามารถระบุ ตัวบุ ค คล ไม่ ว่าโดยตรงหรือ โดยอ้อ ม ให้ห น่ วยงานของรัฐจัดทํ า
แนวนโยบายและแนวปฏิบตั กิ ารคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วย
มาตรา ๗ แนวนโยบายและแนวปฏิ บ ั ติ ต ามมาตรา ๕ และมาตรา ๖
ให้หน่ วยงานของรัฐจัดทําเป็ นประกาศ และต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
หรือหน่วยงานทีค6 ณะกรรมการมอบหมาย จึงมีผลใช้บงั คับได้
หน่ ว ยงานของรัฐต้ อ งปฏิบ ัติต ามแนวนโยบายและแนวปฏิบ ัติท6ีได้แ สดงไว้
และให้จดั ให้มีก ารตรวจสอบการปฏิบ ัติต ามแนวนโยบายและแนวปฏิบ ัติท6ีกําหนดไว้
อย่างสมํ6าเสมอ
มาตรา ๘ ให้คณะกรรมการหรือหน่ วยงานที6คณะกรรมการมอบหมายจัดทํา
แนวนโยบายและแนวปฏิบตั หิ รือการอื6นอันเกีย6 วกับการดําเนินการตามพระราชกฤษฎีกานี%
ไว้เป็ นตัวอย่างเบื%องต้นสําหรับการดําเนินการของหน่ วยงานของรัฐในการปฏิบตั ิตาม
พระราชกฤษฎีก านี% และหากหน่ วยงานของรัฐแห่ งใดมีก ารปฏิบ ัติงานตามกฎหมาย
ที6แ ตกต่ า งเป็ นการเฉพาะแล้ ว หน่ ว ยงานของรัฐ แห่ ง นั น% อาจเพิ6 ม เติ ม รายละเอีย ด
การปฏิบตั งิ านตามกฎหมายทีแ6 ตกต่างนัน% ได้โดยออกเป็ นระเบียบ ทัง% นี% โดยให้คาํ นึงถึง
ความถูกต้องครบถ้วน ความน่าเชื6อถือ สภาพความพร้อมใช้งาน และความมันคงปลอดภั
6
ย
ของระบบและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
มาตรา ๙ การทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐตามหลักเกณฑ์และวิธกี าร
ตามพระราชกฤษฎีก านี% ไม่ มีผ ลเป็ น การยกเว้น กฎหมายหรือ หลัก เกณฑ์แ ละวิธีก าร
ที6 ก ฎหมายในเรื6อ งนั %น กํ า หนดไว้ เ พื6 อ การอนุ ญ าต อนุ ม ั ติ การให้ ค วามเห็ น ชอบ
หรือการวินิจฉัย
มาตรา ๑๐ ให้นายกรัฐมนตรีรกั ษาการตามพระราชกฤษฎีกานี%
ผูร้ บั สนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี% คือ เนื6องจากประเทศไทย
ได้เริม6 เข้าสู่ยุคสังคมสารสนเทศ ซึ6งมีการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐมากขึ%น
สมควรสนับ สนุ น ให้ห น่ ว ยงานของรัฐ มีร ะบบการบริก ารของตนโดยการประยุ ก ต์ ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื6อให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างทัวถึ
6 ง สะดวก และรวดเร็ว
อัน เป็ นการเพิ6 ม ประสิท ธิภ าพและประสิท ธิผ ลของหน่ ว ยงานของรัฐ พร้อ มกับ ให้
หน่ ว ยงานของรัฐ สามารถพัฒ นาการทํ า ธุ ร กรรมทางอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ภ าครัฐ ภายใต้
มาตรฐานและเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน และสร้างความเชื6อมัน6 ของประชาชนต่ อการ
ดําเนินกิจกรรมของรัฐด้วยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบกับมาตรา ๓๕ วรรคหนึ6ง
แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ บัญญัติว่า คําขอ
การอนุ ญ าต การจดทะเบี ย น คํ า สัง6 ทางปกครอง การชํ า ระเงิน การประกาศหรือ
การดํ า เนิ น การใด ๆ ตามกฎหมายกับ หน่ ว ยงานของรัฐ หรือ โดยหน่ ว ยงานของรัฐ
ถ้าได้กระทําในรูป ของข้อ มูลอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ตามหลัก เกณฑ์แ ละวิธีก ารที6กําหนดโดย
พระราชกฤษฎีกาแล้วให้ถือว่ามีผลโดยชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกับการดําเนินการ
ตามหลั ก เกณ ฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที6 ก ฎหมายในเรื6 อ งนั %น กํ า หนด จึ ง จํ า เป็ นต้ อ งตรา
พระราชกฤษฎีกานี%

๔๐๓

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

คอมพิวเตอร์และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

พระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. ๒๕๕๑
ภูมพิ ลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที6 ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
เป็ นปี ท6ี ๖๓ ในรัชกาลปั จจุบนั
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพ ลอดุ ล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยทีเ6 ป็ นการสมควรควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
และมาตรา ๓๒ วรรคหนึ6 ง มาตรา ๓๓ วรรคสอง และมาตรา ๓๔ วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ อันเป็ นกฎหมาย
ทีม6 บี ทบัญญัตบิ างประการเกีย6 วกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึง6 มาตรา ๒๙
ประกอบกับมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจัก รไทย บัญ ญัติให้กระทําได้
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญ ญัติแห่ งกฎหมาย จึงทรงพระกรุณ าโปรดเกล้าฯ ให้ต รา
พระราชกฤษฎีกาขึน% ไว้ ดังต่อไปนี%
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี%เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแล
ธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๑”
มาตรา ๒๑๗ พระราชกฤษฎีกานี%ให้ใช้บงั คับเมื6อพ้นกําหนดหนึ6งร้อยยี6สบิ วัน
นับแต่วนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชกฤษฎีกานี%
“การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า การโอนสิทธิการถือครองเงิน
หรือการโอนสิทธิการถอนเงิน หรือหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ใช้บริการที6เปิ ดไว้กบั
ผูใ้ ห้บริการด้วยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ทงั % หมดหรือบางส่วน
“บัตรอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า บัตรอิเล็กทรอนิกส์ตามประมวลกฎหมายอาญา
๑๗

ราชกิจจานุ เบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนที6 ๙๙ ก/หน้า ๑/๑๖ กันยายน ๒๕๕๑
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“บัต รเครดิต ” หมายความว่ า บัต รอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ท6ี ผู้ ใ ห้ บ ริก ารออกให้ แ ก่
ผูใ้ ช้บริการเพื6อใช้ชําระค่าสินค้า ค่าบริการ หรือค่าอื6นใด แทนการชําระด้วยเงินสด หรือ
เพื6อใช้เบิก ถอน โอน หรือทําธุรกรรมอื6นใดที6เกี6ย วกับเงิน และผู้ให้บริการจะเรียกให้
ผูใ้ ช้บริการชําระเงินในภายหลัง
“บั ต รเดบิ ต ” หมายความว่ า บั ต รอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ท6ี ผู้ ใ ห้ บ ริก ารออกให้ แ ก่
ผูใ้ ช้บริการเพื6อใช้ชําระค่าสินค้า ค่าบริการ หรือค่าอื6นใด แทนการชําระด้วยเงินสด หรือ
เพื6อใช้เบิก ถอน โอน หรือทําธุรกรรมอื6นใดทีเ6 กีย6 วกับเงิน ตามมูลค่าของเงินทีผ6 ใู้ ช้บริการ
ได้ฝากไว้กบั ผูใ้ ห้บริการ
“เงินอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า บัตรอิเล็กทรอนิกส์ท6ผี ใู้ ห้บริการออกให้แก่
ผู้ใช้บริการซึ6งจะระบุช6ือหรือไม่ก็ตาม โดยมีการชําระเงินให้แก่ผู้ให้บริการไว้ล่วงหน้ า
เพื6อนํ าไปใช้ชําระค่าสินค้า ค่าบริการ หรือค่าอื6นใดแทนการชําระด้วยเงินสด และได้มี
การบันทึกมูลค่าหรือจํานวนเงินทีช6 าํ ระไว้ล่วงหน้า
“อีดซี ”ี (Electronic Data Capture : EDC) หมายความว่า อุปกรณ์หรือเครื6องมือ
สํา หรับ การรับ ส่ ง ข้อ มู ล การชํ า ระเงิน ทางอิเล็ก ทรอนิ ก ส์จ ากบัต รเครดิต บัต รเดบิต
เงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัตรอิเล็กทรอนิกส์อ6นื ใด ไปยังผูใ้ ห้บริการซึง6 ออกบัตร
“เครือ ข่ ายอีดีซี” (EDC Network) หมายความว่ า เครือ ข่า ยรับ ส่งข้อ มูล อีดีซี
ทีม6 ศี นู ย์กลางหรือจุดเชื6อมต่อการรับส่งข้อมูลระหว่างผูใ้ ช้บริการเครือข่าย
“เครือ ข่ า ยบัต รเครดิต ” หมายความว่ า เครือ ข่า ยการให้บ ริก ารรับ ส่ ง ข้อ มู ล
การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์จากบัตรเครดิตของผูถ้ อื บัตรไปยังผูใ้ ห้บริการซึง6 ออกบัตร
เช่นว่านัน% เพื6ออนุ มตั ิการใช้บตั รในการทํารายการแต่ละรายการ หรือรับส่งข้อมูลเรียก
เก็บเงินอันเกิดจากการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการหักทอนบัญชีระหว่างกัน
“บริก ารสวิต ช์ชิ6ง ในการชํ า ระเงิน ” (Transaction Switching) หมายความว่ า
บริการเป็ นศูน ย์กลางหรือจุดเชื6อมต่ อรับส่งข้อมูลรายการชําระเงินทางอิเล็ก ทรอนิก ส์
ให้แก่ผใู้ ห้บริการตามทีต6 กลงกัน
“บริการรับชําระเงินแทน” หมายความว่า บริการรับชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
แทนเจ้าหนี%
“บริการหักบัญชี” (Clearing) หมายความว่า บริการรับส่ง ตรวจสอบ และยืนยัน
ข้อมูลตามคําสังการชํ
6
าระเงินสําหรับนําไปคํานวณหายอดเงินแสดงความเป็ นเจ้าหนี% หรือ
ลูกหนี%ของผู้ใช้บริการเพื6อใช้ขอ้ มูลดังกล่าวไปทําการชําระดุลระหว่างเจ้าหนี%และลูกหนี%
ทัง% นี% รวมถึงการจัดการเพื6อให้กระบวนการชําระดุลสําเร็จลุล่วงด้วย
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“บริก ารชํ า ระดุ ล ” (Settlement) หมายความว่ า บริก ารระบบการชํ า ระเงิน
ที6ต กลงกัน ไว้ล่วงหน้ าระหว่างผู้ใช้บ ริก ารกับ ผู้ให้บ ริการเพื6อให้ผู้ให้บ ริก ารปรับ ฐานะ
ความเป็ นเจ้าหนี% หรือลูกหนี%ของผูใ้ ช้บริการโดยผูใ้ ห้บริการจะทําการหักบัญชีเงินฝากของ
ผู้ใช้บริการซึ6งมีฐานะเป็ นลูกหนี% หรือรับชําระหนี%โดยวิธอี 6นื ใดตามที6ตกลงกัน แล้วปรับ
บัญชีเงินฝากของผูใ้ ช้บริการซึง6 มีฐานะเป็ นเจ้าหนี% หรือชําระเงินด้วยวิธอี 6นื ใด เพื6อให้หนี%
ดังกล่าวระงับไป
“ผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร” หมายความว่ า ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ให้ บ ริ ก ารการชํ า ระเงิ น
ทางอิเล็กทรอนิกส์ตามทีก6 าํ หนดไว้ในบัญชีทา้ ยพระราชกฤษฎีกานี%
“ธปท.” หมายความว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย ตามกฎหมายว่าด้วยธนาคาร
แห่งประเทศไทย
“ผูว้ ่าการ” หมายความว่า ผูว้ ่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
“พนัก งานเจ้าหน้ าที6” หมายความว่า ผู้ว่าการธนาคารแห่ งประเทศไทยหรือ
ผูซ้ ง6ึ ผูว้ ่าการธนาคารแห่งประเทศไทยแต่งตัง% ให้ปฏิบตั กิ ารตามพระราชกฤษฎีกานี%
มาตรา ๔ ให้ ธปท. เป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกฤษฎีกานี%
มาตรา ๕ พระราชกฤษฎี ก านี% ไ ม่ ใ ช้บ ัง คับ กับ การให้ บ ริก ารการชํ า ระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ท6ี ธปท. เป็ นผูใ้ ห้บริการ
มาตรา ๖ ให้นายกรัฐมนตรีรกั ษาการตามพระราชกฤษฎีกานี%
หมวด ๑
การประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
มาตรา ๗ ธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ใดทีผ6 ู้ให้บริการจะต้อง
แจ้งให้ทราบ ขึน% ทะเบียน หรือได้รบั ใบอนุญาต ให้เป็ นไปตามบัญชีทา้ ยพระราชกฤษฎีกานี%
หลักเกณฑ์ วิธกี าร และแบบการแจ้งให้ทราบ การขึน% ทะเบียน และการขอรับ
ใบอนุญาตให้เป็ นไปตามทีค6 ณะกรรมการประกาศกําหนด
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มาตรา ๘ ผู้ป ระสงค์จ ะเป็ น ผู้ให้บ ริก ารตามบัญ ชี ก จะเป็ น บุ ค คลธรรมดา
หรือนิตบิ ุคคลตามมาตรา ๙ (๒) ก็ได้
ผู้ประสงค์จะเป็ นผู้ให้บริการตามบัญชี ข หรือบัญชี ค ต้องเป็ นนิติบุคคลตาม
มาตรา ๙ (๒)
มาตรา ๙ ผู้ป ระสงค์ จ ะเป็ นผู้ ใ ห้ บ ริก ารต้ อ งมีคุ ณ สมบัติ แ ละไม่ มีล ัก ษณะ
ต้องห้าม ดังต่อไปนี%
(๑) บุคคลธรรมดา
(ก) มีอายุไม่ต6ํากว่ายีส6 บิ ปี บริบรู ณ์
(ข) มีภูมลิ าํ เนาหรือถิน6 ทีอ6 ยู่ในราชอาณาจักร
(ค) ไม่ อ ยู่ ในระหว่ า งถู ก พิท ัก ษ์ ท รัพ ย์ หรือ ไม่ เป็ น บุ ค คลล้ม ละลายหรือ
เคยเป็ นบุคคลล้มละลายและยังไม่พน้ กําหนดสองปี นับแต่วนั ทีม6 คี าํ สังยกเลิ
6
กการล้มละลาย
หรือปลดจากล้มละลาย
(ง) ไม่เป็ นบุคคลวิกลจริต คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(จ) ไม่ เคยได้รบั โทษจําคุ กโดยคําพิพ ากษาถึงที6สุดให้จําคุก ในความผิด
เกีย6 วกับการปลอมและการแปลง ลักทรัพย์ วิง6 ราวทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์
ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกง โกงเจ้าหนี% ยักยอก หรือรับของโจร หรือความผิดเกีย6 วกับคอมพิวเตอร์
ตามกฎหมายว่าด้วยการกระทําความผิดเกีย6 วกับคอมพิวเตอร์
(ฉ) ไม่เคยถูกสังห้
6 ามประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
และยังไม่พน้ กําหนดห้าปี นบั ถึงวันแจ้งให้ทราบ
(ช) ไม่เป็ นกรรมการหรือผูซ้ ง6ึ มีอํานาจจัดการของนิตบิ ุคคลทีเ6 คยถูกสังห้
6 าม
ประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเพิกถอนใบอนุ ญาตและยังไม่พน้
กําหนดห้าปี นบั ถึงวันแจ้งให้ทราบ วันขอขึน% ทะเบียน หรือวันขอรับใบอนุญาต แล้วแต่กรณี
(๒) นิตบิ ุคคล
(ก) เป็ นนิ ติ บุ ค คลประเภทห้ า งหุ้น ส่ว นจดทะเบีย น ห้า งหุ้ น ส่ ว นจํา กัด
บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด และมีวตั ถุ ป ระสงค์เกี6ยวกับการประกอบธุรกิจ
บริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที6กําหนดไว้ในบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกานี%
ในการนี% คณะกรรมการจะประกาศกําหนดจํานวนทุ นจดทะเบียนซึ6งชําระแล้วด้วยก็ได้
ทัง% นี% ในกรณี ผู้ท6ีป ระสงค์จ ะเป็ น ผู้ให้ บ ริก ารตามบัญ ชี ค ต้ อ งมิใช่ นิ ติบุ ค คลประเภท
ห้างหุน้ ส่วนจดทะเบียน หรือห้างหุน้ ส่วนจํากัด
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(ข) กรรมการหรือผู้ซ6งึ มีอํานาจจัดการของนิติบุคคลต้องมีคุณ สมบัติและ
ไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตาม (๑)
(ค) ไม่อยู่ในระหว่างถูกพักใช้ใบอนุญาต
(ง) ไม่เคยถูกสังห้
6 ามประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
หรือเพิกถอนใบอนุ ญาตและยังไม่พน้ กําหนดห้าปี นับถึงวันแจ้งให้ทราบ วันยื6นขอจดทะเบียน
หรือวันขอรับใบอนุญาต แล้วแต่กรณี
คณะกรรมการอาจออกประกาศกําหนดคุณสมบัตหิ รือลักษณะต้องห้ามประการอื6น
ของผูใ้ ห้บริการแต่ละบัญชีทา้ ยพระราชกฤษฎีกานี%เพิม6 เติมตามความเหมาะสมอีกก็ได้
มาตรา ๑๐ ผูป้ ระสงค์จะเป็ นผูใ้ ห้บริการให้ย6นื แบบการแจ้งให้ทราบ แบบการขอ
ขึน% ทะเบียน หรือแบบการขอรับใบอนุ ญาต แล้วแต่กรณี พร้อมด้วยเอกสารที6มรี ายการ
ดังต่อไปนี%
(๑) ผูใ้ ห้บริการตามบัญชี ก ได้แก่
(ก) แผนฉุ ก เฉิ น หรือ ระบบให้บ ริก ารสํารองเพื6อ ให้ส ามารถให้บ ริก ารได้
อย่างต่อเนื6อง
(ข) นโยบายและมาตรการการรักษาความปลอดภัยทางระบบสารสนเทศ
ซึง6 อย่างน้อยต้องมีมาตรฐานตามที6 ธปท. ประกาศกําหนด
(๒) ผูใ้ ห้บริการตามบัญชี ข และบัญชี ค ได้แก่
(ก) เอกสารตาม (๑)
(ข) นโยบายและแผนการประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
(ค) แผนปฏิบตั กิ ารเตรียมการรองรับการประกอบธุรกิจบริการการชําระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์
(ง) ระบบบริหารและจัดการความเสีย6 ง
(จ) ระบบการควบคุมภายใน
(ฉ) ผลการศึกษาความเป็ นไปได้และประเมินความเสีย6 งในการให้บริการ
รวมทัง% แผนฉุกเฉินรองรับกรณีเกิดปั ญหา
เพื6อประโยชน์ในการควบคุมดูแลการให้บริการของผูใ้ ห้บริการแต่ละบัญชี ธปท.
จะประกาศกําหนดให้ย6นื เอกสารทีม6 รี ายการเพิม6 เติมจากทีก6 าํ หนดไว้ตามวรรคหนึ6งก็ได้
มาตรา ๑๑ ให้ผู้ประสงค์จะเป็ นผู้ให้บริการตามบัญชี ก หรือบัญชี ข ยื6นแบบ
การแจ้งให้ทราบหรือแบบการขอขึน% ทะเบียน แล้วแต่กรณี พร้อมทัง% เอกสารตามมาตรา ๑๐
ต่อผู้ว่าการหรือพนักงานเจ้าหน้ าที6ท6ีผู้ว่าการมอบหมาย และหากปรากฏว่าผู้ประสงค์
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จะเป็ น ผู้ให้ บ ริก ารนั น% ยื6น เอกสารครบถ้ ว นรวมทัง% ปฏิบ ัติต ามหลัก เกณฑ์ แ ละวิธีก าร
ที6คณะกรรมการประกาศกําหนดตามมาตรา ๗ วรรคสอง แล้ว ให้ออกใบรับ แจ้งหรือ
ใบรับการขึน% ทะเบียนให้ แล้วแต่กรณี
ในกรณีท6ีตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้ให้บริการตามบัญชี ก หรือบัญชี ข ผู้ใด
ยื6นเอกสารหรือหลักฐานใดไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน หรือมีกรณีทม6ี ไิ ด้ปฏิบตั ใิ ห้ถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที6คณะกรรมการประกาศกําหนด หรือขาดคุณ สมบัติ หรือ
มีล ัก ษณะต้ อ งห้า ม ให้ผู้ ว่ า การหรือ พนั ก งานเจ้า หน้ า ที6ท6ีผู้ว่ า การมอบหมายแจ้งให้
ผูใ้ ห้บริการนัน% ทราบ เพื6อดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง หรือครบถ้วน แล้วแต่กรณี ภายใน
เจ็ดวันนับแต่วนั ทีไ6 ด้รบั คําสัง6
ในกรณี ท6ีผู้ให้บ ริก ารนัน% ไม่ปฏิบตั ิตามคําสัง6 หรือไม่ป ฏิบ ัติภายในระยะเวลา
ทีก6 ําหนดไว้ตามวรรคสอง ให้ผูว้ ่าการหรือพนักงานเจ้าหน้าทีท6 ผ6ี ูว้ ่าการมอบหมายรายงาน
ต่อคณะกรรมการเพื6อพิจารณาดําเนินการตามมาตรา ๓๓ วรรคสี6 แห่งพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ และให้คณะกรรมการมีอํานาจสังให้
6
ผูใ้ ห้บริการนัน% ดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง หรือเหมาะสมก็ได้
ในกรณีท6ีตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้ให้บริการตามบัญชี ก หรือบัญชี ข ผู้ใด
ขาดคุณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะต้องห้ามซึง6 ไม่อาจจะแก้ไขได้ ให้คณะกรรมการมีคําสังห้
6 าม
ผู้ให้บริการนัน% ประกอบธุรกิจ ตามที6ได้แจ้งหรือขึ%นทะเบียน และเพิกถอนการแจ้งหรือ
การขึน% ทะเบียนของผูใ้ ห้บริการนัน% แล้วแต่กรณี
มาตรา ๑๒ ในกรณีทผ6ี ปู้ ระสงค์จะเป็ นผูใ้ ห้บริการตามบัญชี ค ได้ย6นื แบบการขอ
ใบอนุ ญาตพร้อมทัง% เอกสารตามมาตรา ๑๐ (๒) แล้ว ให้ผูว้ ่าการหรือพนักงานเจ้าหน้าที6
ทีผ6 วู้ ่าการมอบหมายตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสารตามมาตรา ๑๐ และ
การดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีค6 ณะกรรมการประกาศกําหนดตามมาตรา ๗
วรรคสอง ในกรณีทพ6ี บว่าเอกสารหรือหลักฐานใดไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือยังมิได้
ปฏิบตั ใิ ห้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีค6 ณะกรรมการประกาศกําหนด ให้ผูว้ ่าการ
หรือพนักงานเจ้าหน้ าที6ท6ีผู้ว่าการมอบหมายแจ้งให้ผู้ประสงค์จะเป็ นผู้ให้บริการทราบ
เพื6อดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง หรือครบถ้วนก่อนเสนอคณะกรรมการเพื6อออกใบอนุญาต
ในกรณี ท6ี ป รากฏว่ า ผู้ ป ระสงค์ จ ะเป็ นผู้ ใ ห้ บ ริก ารตามบัญ ชี ค ยื6น เอกสาร
ครบถ้วนและถู ก ต้อ งและปฏิบ ัติต ามหลัก เกณฑ์แ ละวิธีก ารที6ค ณะกรรมการประกาศ
กําหนดตามมาตรา ๗ วรรคสอง หรือได้ดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วนตามที6
ผูว้ ่าการหรือพนักงานเจ้าหน้าทีท6 ผ6ี ูว้ ่าการมอบหมายมีคําสังตามวรรคหนึ
6
6งแล้ว ให้ผูว้ ่าการ
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หรือ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที6 ท6ี ผู้ ว่ า การมอบหมายเสนอคณะกรรมการเพื6 อ พิ จ ารณา
ออกใบอนุญาตต่อไป
มาตรา ๑๓ เพื6อประโยชน์ ในการควบคุ มดูแลการให้บ ริก ารของผู้ให้บ ริก าร
แต่ ล ะราย คณะกรรมการอาจกําหนดข้อ ปฏิบ ัติในการให้บ ริก ารของผู้ให้บ ริก ารตาม
บัญ ชี ก หรือ บัญ ชี ข หรือ จะกํ า หนดเงื6อ นไขในการให้ บ ริก ารไว้ใ นใบอนุ ญ าตของ
ผูใ้ ห้บริการตามบัญชี ค ก็ได้
ข้อปฏิบตั แิ ละเงื6อนไขตามวรรคหนึ6งต้องไม่เป็ นภาระหรืออุปสรรคเกินสมควร
ในการให้บริการของผูใ้ ห้บริการ
มาตรา ๑๔ ใบอนุญาตของผูใ้ ห้บริการตามบัญชี ค มีอายุสบิ ปี
ผูใ้ ห้บริการตามบัญชี ค อาจยื6นขอต่ออายุใบอนุ ญาตภายในระยะเวลาเก้าสิบวัน
แต่ไม่น้อยกว่าหกสิบวันก่อนวันที6ใบอนุ ญาตนัน% สิน% อายุ โดยยื6นคําขอต่ออายุใบอนุ ญาต
ต่อผูว้ ่าการหรือพนักงานเจ้าหน้าทีท6 ผ6ี วู้ ่าการมอบหมาย พร้อมทัง% เอกสารทีแ6 สดงหลักฐาน
การได้รบั ใบอนุญาตเดิม
ให้คณะกรรมการพิจารณาการต่ออายุใบอนุ ญาตหรือการไม่ต่ออายุใบอนุ ญาต
ให้แล้วเสร็จ ภายในสามสิบวันนับแต่ วนั ที6ได้รบั คําขอต่ ออายุใบอนุ ญ าตตามวรรคสอง
โดยแจ้งเป็ นหนังสือให้แก่ผใู้ ห้บริการซึง6 ยื6นคําขอต่ออายุใบอนุญาต
ในกรณี ท6ี ค ณะกรรมการแจ้ง การไม่ ต่ อ อายุ ใ บอนุ ญ าตตามวรรคสอง และ
ใบอนุญาตเดิมยังไม่สน%ิ อายุ ให้ผใู้ ห้บริการนัน% ยังคงให้บริการตามใบอนุ ญาตเดิมได้ต่อไป
จนกว่าใบอนุ ญ าตสิ%นอายุ ในการนี% คณะกรรมการจะสังให้
6 ผู้ให้บริการต้องปฏิบตั ิการ
อย่างหนึ6งอย่างใดเพื6อคุม้ ครองประโยชน์ของผูใ้ ช้บริการด้วยก็ได้
หลัก เกณฑ์ วิธีก าร และแบบในการขอต่ อ อายุ ใบอนุ ญ าต ให้เป็ น ไปตามที6
คณะกรรมการประกาศกําหนด
มาตรา ๑๕ ในกรณี ท6ี ใ บรับ แจ้ ง ใบรับ ขึ%น ทะเบี ย น หรือ ใบอนุ ญ าตเป็ น
ผู้ให้ บ ริก ารสูญ หาย ถู ก ทํ า ลาย หรือ ชํ า รุ ด เสีย หายในสาระสํา คัญ ให้ผู้ให้ บ ริก ารยื6น
คํ า ขอรับ ใบแทนต่ อ ผู้ ว่ า การ หรือ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที6 ท6ี ผู้ ว่ า การมอบหมาย ทัง% นี%
ตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และแบบทีค6 ณะกรรมการประกาศกําหนด
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หมวด ๒
การควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจบริการ
การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
มาตรา ๑๖ ให้คณะกรรมการมีอํานาจประกาศกําหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และ
เงื6อนไขการให้บริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ตามความจําเป็ นและเหมาะสมกับ
ประเภทธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์แต่ละบัญชี โดยอาจประกอบด้วยเรื6อง
ดังต่อไปนี%
(๑) การเก็บรักษาและการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผูใ้ ช้บริการ
(๒) การตรวจสอบและรัก ษาความมัน6 คงปลอดภัย ของระบบการให้บ ริก าร
ทีน6 ่าเชื6อถืออย่างสมํ6าเสมอ
(๓) การปฏิบตั ิตามแผน นโยบาย มาตรการและระบบต่าง ๆ ทีผ6 ู้ให้บริการยื6น
ตามมาตรา ๑๐ แล้วแต่กรณี
(๔) การกําหนดค่าธรรมเนียมในการให้บริการอย่างชัดเจน
(๕) การรับ คํ าร้อ งเมื6อ มีก ารร้อ งเรีย น หรือ มีข้อ โต้แ ย้ง จากผู้ใช้บ ริก าร และ
การดําเนินการ รวมทัง% กรอบเวลาเพื6อหาข้อยุติ
(๖) การจัดทําบัญชีและรายงานการปฏิบตั กิ าร
(๗) การส่งงบการเงินและผลการดําเนินงานต่อ ธปท.
(๘) เรื6อ งอื6น ๆ ตามความเหมาะสมในการควบคุ ม ดู แ ลการประกอบธุ ร กิจ
การให้บริการแต่ละประเภท
มาตรา ๑๗ เพื6อประโยชน์ในการควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจของผูใ้ ห้บริการ
แต่ละประเภท ธปท. จะกําหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื6อนไขการให้บริการเพิ6มเติม
ทีจ6 าํ เป็ นให้เกิดความเรียบร้อย ในเรื6องดังต่อไปนี%กไ็ ด้
(๑) การออกหลักฐานการชําระเงิน
(๒) การเก็บรักษาเงินทีจ6 ะต้องส่งมอบ
(๓) การกํ า หนดผลสิ%น สุ ด ของการโอนเงิน ซึ6 ง ผู้ ร ับ สามารถใช้ เ งิน ได้ ท ัน ที
โดยปราศจากเงื6อนไข
(๔) การดําเนินการเพื6อรักษาสถานภาพทางการเงินของผูใ้ ห้บริการ หรือ
(๕) การจัดให้มผี ตู้ รวจสอบอิสระทางด้านความมันคงปลอดภั
6
ย
ผูต้ รวจสอบอิสระทางด้านความมันคงปลอดภั
6
ยตาม (๕) ให้เป็ นไปตามรายชื6อ
ทีค6 ณะกรรมการประกาศกําหนด
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มาตรา ๑๘ ให้ ผู้ ใ ห้ บ ริก ารตามบัญ ชี ข และบัญ ชี ค ต้ อ งปฏิ บ ัติ ใ นเรื6อ ง
ดังต่อไปนี%
(๑) ในกรณี ท6ีเกิด ปั ญ หา หรือ ความบกพร่อ งในการให้บ ริก ารการชํา ระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แจ้ง ธปท. ทราบโดยเร็ว
(๒) จัดทําข้อมูลและรายละเอียดเกีย6 วกับการให้บริการตามพระราชกฤษฎีกานี%
ไว้ให้พ ร้อ มที6พ นั ก งานเจ้า หน้ าที6จ ะเข้าตรวจสอบได้ รวมทัง% อํา นวยความสะดวกแก่
พนักงานเจ้าหน้าทีใ6 นการเข้าตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามพระราชกฤษฎีกานี%
(๓) ในกรณี ท6ี มีก ารเปลี6ย นแปลงกรรมการ หรือ ผู้ ซ6ึ ง มีอํ า นาจจัด การของ
นิติบุคคล ให้แจ้งให้ ธปท. ทราบ โดยบุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติและไม่มลี กั ษณะ
ต้องห้ามตามมาตรา ๙ (๒) (ข) ในวันทีแ6 จ้งการเปลีย6 นแปลงนัน%
มาตรา ๑๙ ในกรณี ที6 ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารรายใดประสงค์ จ ะเลิ ก การให้ บ ริ ก าร
ให้ผู้ให้บ ริก ารรายนั น% แจ้ง ให้ ธปท. ทราบล่ ว งหน้ าไม่ น้ อ ยกว่ า หกสิบ วัน ก่ อ นวัน เลิก
การให้บริการ และให้สง่ คืนใบรับแจ้ง ใบขึน% ทะเบียน หรือใบอนุ ญาต แล้วแต่กรณี ภายใน
สิบห้าวันนับแต่วนั เลิกการให้บริการด้วย ทัง% นี% หากผู้ประสงค์จะเลิกการให้บริการนัน%
เป็ นผูใ้ ห้บริการตามบัญชี ข หรือบัญชี ค ให้ ธปท. ประกาศให้ทราบโดยทัวกั
6 น
ให้ ธปท. มีอาํ นาจสังให้
6 ผใู้ ห้บริการทีป6 ระสงค์จะเลิกการให้บริการตามวรรคหนึ6ง
ต้องปฏิบตั อิ ย่างหนึ6งอย่างใดเพื6อคุม้ ครองประโยชน์ของผูใ้ ช้บริการก่อนเลิกการให้บริการ
ก็ได้
ในกรณีท6ี ธปท. ได้ดําเนินการตามวรรคหนึ6งแล้ว ให้รายงานให้คณะกรรมการ
ทราบโดยเร็ว
มาตรา ๒๐ เพื6อประโยชน์ในการปฏิบตั ิการให้เป็ นไปตามพระราชกฤษฎีกานี%
ให้ พ นั ก งานเจ้า หน้ าที6มีอํ า นาจเรีย กให้ผู้ให้บ ริก ารมาให้ข้อ มู ล หรือ ส่ง เอกสารใด ๆ
ในการควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
มาตรา ๒๑ ในกรณีท6ผี ู้ให้บริการรายใดไม่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ท6กี ําหนดไว้
ในประกาศของ ธปท. ประกาศของคณะกรรมการ หรือพระราชกฤษฎีกานี% ให้ ธปท.
มีอาํ นาจสังให้
6 แก้ไขหรือให้ปฏิบตั ใิ ห้ถูกต้องภายในระยะเวลาทีก6 าํ หนดได้

๔๑๒

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

คอมพิวเตอร์และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

หมวด ๓
การห้ามประกอบธุรกิจ การพักใช้ และเพิกถอนใบอนุญาต
มาตรา ๒๒ ในกรณี ท6ีผู้ให้บ ริการตามบัญ ชี ก หรือบัญ ชี ข ผู้ใดฝ่ าฝื น หรือ
ไม่ปฏิบตั ิตามประกาศของ ธปท. ประกาศของคณะกรรมการ หรือพระราชกฤษฎีกานี%
ให้ผู้ว่าการหรือพนักงานเจ้าหน้ าที6ท6ผี ู้ว่าการมอบหมายรายงานต่อคณะกรรมการเพื6อ
ดําเนินการตามบทบัญญัตใิ นมาตรา ๓๓ วรรคสี6 วรรคห้า และวรรคหก แห่งพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยเร็ว
มาตรา ๒๓ ในกรณี ท6ผี ู้ให้บริการตามบัญ ชี ค ผู้ใดไม่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์
ทีก6 ําหนดไว้ในประกาศของ ธปท. ประกาศของคณะกรรมการ หรือพระราชกฤษฎีกานี%
จนเป็ น เหตุ ให้เชื6อ ได้ว่าอาจส่งผลกระทบต่ อระบบการชําระเงิน โดยรวมของประเทศ
หรือไม่ปฏิบตั ติ ามคําสังของ
6 ธปท. ที6สงให้
ั 6 แก้ไขให้ถูกต้องตามมาตรา ๒๑ ให้คณะกรรมการ
ดําเนินการตามบทบัญ ญัติในมาตรา ๓๔ วรรคสี6 แห่งพระราชบัญ ญัติว่าด้วยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ และจะสังพั
6 กใช้ใบอนุ ญาตได้จนกว่าผู้ให้บริการผู้นัน%
จะดําเนินการให้ถูกต้องภายในระยะเวลาทีค6 ณะกรรมการกําหนดด้วยก็ได้
มาตรา ๒๔ ให้คณะกรรมการมีอํานาจสังเพิ
6 กถอนใบอนุ ญาตของผู้ให้บริการ
ตามบัญ ชี ค เมื6อปรากฏว่าผู้ให้บ ริการตามบัญ ชี ค นัน% กระทําการอย่างหนึ6 งอย่างใด
ดังต่อไปนี%
(๑) กระทําการตามที6บ ัญ ญัติไว้ในมาตรา ๓๔ วรรคห้า แห่งพระราชบัญ ญัติ
ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔
(๒) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๘ และมาตรา ๙
(๓) ไม่ ป ฏิบ ัติต ามหลัก เกณฑ์ ท6ีกํ า หนดไว้ในประกาศของ ธปท. ประกาศ
ของคณะกรรมการ หรือพระราชกฤษฎีกานี% หรือกระทําความผิดตามมาตรา ๒๑ ซํ%าอีก
จนเป็ น เหตุ ให้เชื6อได้ว่าอาจส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่ อระบบการชําระเงินโดยรวม
ของประเทศ
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บทเฉพาะกาล
มาตรา ๒๕ ผู้ซ6ึงประกอบธุรกิจ บริการการชําระเงิน ทางอิเล็กทรอนิ กส์ต าม
พระราชกฤษฎีก านี%ในวัน ที6พ ระราชกฤษฎีกานี% ใช้บงั คับ ให้ย ังคงดําเนิ น การต่ อ ไปได้
เป็ นระยะเวลาหนึ6งร้อยยีส6 บิ วันนับแต่วนั ทีพ6 ระราชกฤษฎีกานี%ใช้บงั คับ
ในกรณีทผ6ี ใู้ ห้บริการตามวรรคหนึ6งประสงค์จะประกอบธุรกิจบริการการชําระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกฤษฎีกานี%ต่อไปภายหลังครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ6ง
ให้ผใู้ ห้บริการนัน% แจ้งให้ทราบ ขอขึน% ทะเบียน หรือขอรับใบอนุ ญาต แล้วแต่กรณี ภายใน
ระยะเวลาเก้าสิบวันแต่ไม่น้อยกว่าหกสิบวันก่อนครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ6ง
ผูร้ บั สนองพระบรมราชโองการ
สมัคร สุนทรเวช
นายกรัฐมนตรี

๔๑๔

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

คอมพิวเตอร์และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

บัญชีทา้ ยพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๕๑
บัญชี ก
ธุรกิจบริการทีต6 อ้ งแจ้งให้ทราบก่อนให้บริการ
การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ท6ใี ช้ซ%อื สินค้าหรือรับบริการเฉพาะอย่างตาม
รายการที6กําหนดไว้ล่วงหน้า จากผูใ้ ห้บริการเพียงรายเดียว ทัง% นี% เว้นแต่การให้บริการ
เงินอิเล็กทรอนิกส์ท6ใี ช้จํากัดเพื6ออํานวยความสะดวกแก่ผูบ้ ริโภคโดยมิได้แสวงหากําไร
จากการออกบัตร ตามที6 ธปท. ประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บัญชี ข
ธุรกิจบริการทีต6 อ้ งขอขึน% ทะเบียนก่อนให้บริการ
(๑) การให้บริการเครือข่ายบัตรเครดิต
(๒) การให้บริการเครือข่ายอีดซี ี
(๓) การให้บริการสวิตช์ชงิ6 ในการชําระเงินระบบหนึ6งระบบใด
(๔) การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ทใ6ี ช้ซอ%ื สินค้า และหรือรับบริการเฉพาะอย่าง
ตามรายการทีก6 ําหนดไว้ล่วงหน้า จากผูใ้ ห้บริการหลายราย ณ สถานทีท6 อ6ี ยู่ภายใต้ระบบ
การจัดจําหน่ายและการให้บริการเดียวกัน
บัญชี ค
ธุรกิจบริการทีต6 อ้ งได้รบั อนุญาตก่อนให้บริการ
(๑) การให้บริการหักบัญชี
(๒) การให้บริการชําระดุล
(๓) การให้บริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์ อย่างหนึ6งอย่างใด
หรือผ่านทางเครือข่าย
(๔) การให้บริการสวิตช์ชงิ6 ในการชําระเงินหลายระบบ
(๕) การให้บริการรับชําระเงินแทน
(๖) การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ทใ6ี ช้ซอ%ื สินค้า และหรือรับบริการเฉพาะอย่าง
ตามรายการที6กําหนดไว้ล่วงหน้ า จากผู้ให้บ ริการหลายราย โดยไม่จํากัดสถานที6และ
ไม่อยู่ภายใต้ระบบการจัดจําหน่ายและการให้บริการเดียวกัน
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หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้พ ระราชกฤษฎี ก าฉบับ นี% คือ โดยที6ปั จ จุ บ ัน
เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์มคี วามก้าวหน้ามากขึน% ซึง6 ธุรกิจบริการเกี6ยวกับการชําระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิก ส์เป็ น ธุรกิจที6ต้องใช้เทคโนโลยีอิเล็ก ทรอนิ กส์ท6ีมีความซับ ซ้อนและ
หลากหลาย และเป็ นธุรกิจทีม6 มี ูลค่าโดยรวมทางเศรษฐกิจค่อนข้างสูงและมีการขยายตัว
เพิ6มขึ%นอย่างรวดเร็ว นอกจากนี% ผู้ให้บริการในธุรกิจการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิ กส์
ในขณะนี%มไิ ด้มเี พียงสถาบันการเงินเท่านัน% แต่ยงั รวมถึงผู้ให้บริการที6มไิ ด้มกี ฎหมายใด
ควบคุ ม ดู แ ล จึ ง อาจส่ ง ผลกระทบต่ อ ความมั น6 คงทางการเงิ น และการพาณิ ชย์
ความน่าเชื6อถือและยอมรับในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และอาจก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อสาธารณชน ประกอบกับเพื6อบูรณาการกฎหมายทีเ6 กีย6 วข้องกับธุรกิจบริการเกีย6 วกับ
การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็ นฉบับเดียวกัน อันจะช่วยก่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการควบคุ มดูแลและเป็ น มาตรการสําคัญ ประการหนึ6 งในการส่งเสริม การใช้บริการ
การชํ าระเงิน ทางอิเล็กทรอนิ กส์ม ากขึ%น และเป็ นการเพิ6 มศักยภาพในการแข่ งขัน ของ
ภาคธุรกิจหรือการให้บริการภาครัฐ จึงจําเป็ นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี%
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พระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยวิธกี ารแบบปลอดภัยในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. ๒๕๕๓
ภูมพิ ลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที6 ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
เป็ นปี ท6ี ๖๕ ในรัชกาลปั จจุบนั
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพ ลอดุ ล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที6 เ ป็ นการสมควรกํ า หนดวิ ธี ก ารแบบปลอดภั ย ในการทํ า ธุ ร กรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
และมาตรา ๒๕ แห่ งพระราชบัญ ญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์ พ.ศ. ๒๕๔๔
อันเป็ นกฎหมายทีม6 บี ทบัญญัตบิ างประการเกีย6 วกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึง6 มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัตใิ ห้
กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึน% ไว้ ดังต่อไปนี%
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎี ก านี% เ รีย กว่ า “พระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยวิธีก าร
แบบปลอดภัยในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๓”
มาตรา ๒๑๘ พระราชกฤษฎีกานี%ให้ใช้บงั คับเมื6อพ้นกําหนดหนึ6งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชกฤษฎีกานี%
“วิธกี ารแบบปลอดภัย” หมายความว่า วิธกี ารแบบปลอดภัยในการทําธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์
“ทรัพย์สนิ สารสนเทศ” หมายความว่า
(๑) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบงานคอมพิวเตอร์
และระบบสารสนเทศ
๑๘

ราชกิจจานุ เบกษา เล่ม ๑๒๗/ตอนที6 ๕๓ ก/หน้า ๑๓/๓ กันยายน ๒๕๕๓
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(๒) ตั ว เครื6อ งคอมพิ ว เตอร์ อุ ป กรณ์ คอมพิ ว เตอร์ เครื6 อ งบั น ทึ ก ข้ อ มู ล
และอุปกรณ์อ6นื ใด
(๓) ข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลคอมพิวเตอร์
“ความมันคงปลอดภั
6
ยของระบบสารสนเทศ” (information security) หมายความว่า
การป้ องกันทรัพย์สนิ สารสนเทศจากการเข้าถึง ใช้ เปิ ดเผย ขัดขวาง เปลีย6 นแปลงแก้ไข
ทําให้สญ
ู หาย ทําให้เสียหาย ถูกทําลาย หรือล่วงรูโ้ ดยมิชอบ
“ความมันคงปลอดภั
6
ยด้านบริหารจัดการ” (administrative security) หมายความว่า
การกระทําในระดับบริหารโดยการจัดให้มนี โยบาย มาตรการ หลักเกณฑ์ หรือกระบวนการ
ใด ๆ เพื6อนํามาใช้ในกระบวนการคัดเลือก การพัฒนา การนําไปใช้ หรือการบํารุงรักษา
ทรัพย์สนิ สารสนเทศให้มคี วามมันคงปลอดภั
6
ย
“ความมัน6 คงปลอดภั ย ด้ า นกายภาพ” (physical security) หมายความว่ า
การจัดให้มนี โยบาย มาตรการ หลักเกณฑ์ หรือกระบวนการใด ๆ เพื6อนํามาใช้ในการป้ องกัน
ทรัพ ย์สิน สารสนเทศ สิ6ง ปลู ก สร้า ง หรือ ทรัพ ย์สิน อื6น ใดจากการคุ ก คามของบุ ค คล
ภัยธรรมชาติ อุบตั ภิ ยั หรือภัยทางกายภาพอื6น
“การรักษาความลับ” (confidentiality) หมายความว่า การรักษาหรือสงวนไว้
เพื6อ ป้ องกัน ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบงานคอมพิวเตอร์
ระบบสารสนเทศ ข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์จาก
การเข้าถึง ใช้ หรือเปิ ดเผยโดยบุคคลซึง6 ไม่ได้รบั อนุญาต
“การรักษาความครบถ้วน” (integrity) หมายความว่า การดําเนิน การเพื6อให้
ข้อ มูล สารสนเทศ ข้อ มูล อิเล็ก ทรอนิ ก ส์ หรือ ข้อ มูล คอมพิวเตอร์อ ยู่ในสภาพสมบูร ณ์
ขณะที6มกี ารใช้งาน ประมวลผล โอน หรือเก็บรักษา เพื6อมิให้มีการเปลี6ยนแปลงแก้ไข
ทําให้สญ
ู หาย ทําให้เสียหาย หรือถูกทําลายโดยไม่ได้รบั อนุญาตหรือโดยมิชอบ
“การรัก ษาสภาพพร้อ มใช้ ง าน” (availability) หมายความว่ า การจัด ทํ า ให้
ทรัพย์สนิ สารสนเทศสามารถทํางาน เข้าถึง หรือใช้งานได้ในเวลาทีต6 อ้ งการ
“โครงสร้างพื%นฐานสําคัญของประเทศ” (critical infrastructure) หมายความว่า
บรรดาหน่ วยงาน หรือองค์กร หรือส่วนงานหนึ6งส่วนงานใดของหน่ วยงานหรือองค์กร
ซึ6งธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิก ส์ของหน่ วยงานหรือองค์กร หรือส่วนงานของหน่ วยงาน
หรือองค์กรนัน% มีผลเกีย6 วเนื6องสําคัญต่อความมันคงหรื
6
อความสงบเรียบร้อยของประเทศ
หรือต่อสาธารณชน
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มาตรา ๔ วิธกี ารแบบปลอดภัยมีสามระดับ ดังต่อไปนี%
(๑) ระดับเคร่งครัด
(๒) ระดับกลาง
(๓) ระดับพืน% ฐาน
มาตรา ๕ วิธีการแบบปลอดภัยตามมาตรา ๔ ให้ใช้สําหรับการทําธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังต่อไปนี%
(๑) ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิก ส์ซ6ึงมีผลกระทบต่ อความมัน6 คงหรือความสงบ
เรียบร้อยของประเทศ หรือต่อสาธารณชน
(๒) ธุ ร กรรมทางอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ข องหน่ ว ยงานหรือ องค์ ก ร หรือ ส่ ว นงาน
ของหน่วยงาน หรือองค์กรทีถ6 อื เป็ นโครงสร้างพืน% ฐานสําคัญของประเทศ
มาตรา ๖ ให้คณะกรรมการประกาศกําหนดประเภทของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
หรือหลักเกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรา ๕ (๑)
ซึง6 ต้องกระทําตามวิธกี ารแบบปลอดภัยในระดับเคร่งครัด ระดับกลาง หรือระดับพื%นฐาน
แล้วแต่กรณี ทัง% นี% โดยให้คํานึงถึงระดับความเสี6ยงต่ อความมันคงปลอดภั
6
ยของระบบ
สารสนเทศ ผลกระทบต่ อ มู ล ค่ า และความเสีย หายที6 ผู้ ใช้ บ ริก ารอาจได้ ร ับ รวมทัง%
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ให้คณะกรรมการประกาศกําหนดรายชื6อหรือประเภทของหน่ วยงานหรือองค์กร
หรือส่วนงานของหน่วยงานหรือองค์กรทีถ6 อื เป็ นโครงสร้างพืน% ฐานสําคัญของประเทศตาม
มาตรา ๕ (๒) ซึ6งต้องกระทําตามวิธีก ารแบบปลอดภัยในระดับเคร่งครัด ระดับ กลาง
หรือระดับพืน% ฐาน แล้วแต่กรณี
มาตรา ๗ วิธีการแบบปลอดภัยตามมาตรา ๔ ในแต่ละระดับ ให้มมี าตรฐาน
การรักษาความมันคงปลอดภั
6
ยของระบบสารสนเทศตามหลักเกณฑ์ท6ีคณะกรรมการ
ประกาศกําหนดโดยมาตรฐานดังกล่าวสําหรับวิธกี ารแบบปลอดภัยในแต่ ละระดับนัน%
อาจมีการกําหนดหลักเกณฑ์ทแ6ี ตกต่างกันตามความจําเป็ น แต่อย่างน้อยต้องมีการกําหนด
เกีย6 วกับหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี%
(๑) การสร้างความมันคงปลอดภั
6
ยด้านบริหารจัดการ
(๒) การจัด โครงสร้ า งด้ า นความมั น6 คงปลอดภั ย ของระบบสารสนเทศ
ในส่วนการบริห ารจัด การด้านความมัน6 คงปลอดภัย ของระบบสารสนเทศ ทัง% ภายใน
และภายนอกหน่วยงานหรือองค์กร

๔๑๙

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

คอมพิวเตอร์และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

(๓) การบริหารจัดการทรัพย์สนิ สารสนเทศ
(๔) การสร้างความมันคงปลอดภั
6
ยของระบบสารสนเทศด้านบุคลากร
(๕) การสร้างความมันคงปลอดภั
6
ยด้านกายภาพและสภาพแวดล้อม
(๖) การบริหารจัดการด้านการสื6อสารและการดําเนินงานของระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบงานคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ
(๗) การควบคุ ม การเข้าถึงระบบเครือ ข่ายคอมพิว เตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์
ระบบงานคอมพิ ว เตอร์ ระบบสารสนเทศ ข้อ มู ล สารสนเทศ ข้อ มู ล อิเล็ก ทรอนิ ก ส์
และข้อมูลคอมพิวเตอร์
(๘) การจัด หาหรือ จัด ให้มี การพัฒ นา และการบํ า รุ ง รัก ษาระบบเครือ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบงานคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ
(๙) การบริหารจัดการสถานการณ์ ด้านความมันคงปลอดภั
6
ยที6ไม่พึงประสงค์
หรือไม่อาจคาดคิด
(๑๐) การบริห ารจัด การด้านการบริก ารหรือ การดํ าเนิ น งานของหน่ ว ยงาน
หรือองค์กรเพื6อให้มคี วามต่อเนื6อง
(๑๑) การตรวจสอบและการประเมิน ผลการปฏิบ ัติต ามนโยบาย มาตรการ
หลักเกณฑ์ หรือกระบวนการใด ๆ รวมทัง% ข้อกําหนดด้านความมันคงปลอดภั
6
ยของระบบ
สารสนเทศ
มาตรา ๘ เพื6อประโยชน์ ในการเป็ นแนวทางสําหรับการจัด ทํานโยบายหรือ
แนวปฏิบ ัติใ นการรัก ษาความมัน6 คงปลอดภัย ของระบบสารสนเทศของหน่ ว ยงาน
หรือองค์กร คณะกรรมการอาจระบุหรือแสดงตัวอย่างมาตรฐานทางเทคโนโลยีซง6ึ เป็ นที6
ยอมรับ เป็ น การทัว6 ไปว่า เป็ น มาตรฐานทางเทคโนโลยีท6ีเชื6อ ถือ ได้ไว้ในประกาศตาม
มาตรา ๗ ด้วยก็ได้
มาตรา ๙ ธุรกรรมทางอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ใดได้ก ระทํ าโดยวิธีก ารที6มีก ารรัก ษา
ความมันคงปลอดภั
6
ยของระบบสารสนเทศในระดับที6เทียบเท่าหรือไม่ต6ํากว่ามาตรฐาน
ความมันคงปลอดภั
6
ยของระบบสารสนเทศตามประกาศตามมาตรา ๗ ซึ6งได้กําหนดไว้
สําหรับระดับของวิธกี ารแบบปลอดภัยในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นัน% ให้ถอื ว่า
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าวได้กระทําตามวิธกี ารทีเ6 ชื6อถือได้ตามมาตรา ๒๕ แห่ง
พระราชบัญญัตวิ ่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔
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มาตรา ๑๐ ในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธกี ารแบบปลอดภัยตาม
พระราชกฤษฎี ก านี% ผู้ก ระทํ า ต้ อ งคํ า นึ ง ถึง หลัก การพื%น ฐานของการรัก ษาความลับ
การรัก ษาความครบถ้ ว น และการรัก ษาสภาพพร้อ มใช้งาน รวมทัง% ต้ อ งปฏิบ ัติต าม
นโยบายและแนวปฏิบตั ใิ นการควบคุมการปฏิบตั งิ านและการรักษาความมันคงปลอดภั
6
ย
ของระบบสารสนเทศของหน่วยงานหรือองค์กรนัน% ด้วย
มาตรา ๑๑ ในกรณี ท6ีค ณะกรรมการเห็น ว่ า หน่ ว ยงานหรือ องค์ ก รใด หรือ
ส่วนงานหนึ6งส่วนงานใดของหน่วยงานหรือองค์กรใด มีการจัดทํานโยบายและแนวปฏิบตั ิ
ในการรักษาความมันคงปลอดภั
6
ยของระบบสารสนเทศโดยสอดคล้องกับวิธีการแบบ
ปลอดภัยตามพระราชกฤษฎีกานี% คณะกรรมการอาจประกาศเผยแพร่รายชื6อหน่ วยงาน
หรือองค์กร หรือส่วนงานของหน่ วยงานหรือองค์กรนัน% เพื6อให้สาธารณชนทราบเป็ นการทัวไป
6
ก็ได้
มาตรา ๑๒ ให้ค ณะกรรมการพิจ ารณาทบทวนหลัก เกณฑ์เกี6ย วกับ วิธีการ
แบบปลอดภัยตามพระราชกฤษฎีกานี%และประกาศทีอ6 อกตามพระราชกฤษฎีกานี% รวมทัง%
กฎหมายอื6นทีเ6 กีย6 วข้อง อย่างน้อยทุกรอบระยะเวลาสองปี นับแต่วนั ทีพ6 ระราชกฤษฎีกานี%
ใช้บ ังคับ ทัง% นี% โดยพิจ ารณาถึง ความเหมาะสมและความสอดคล้อ งกับ เทคโนโลยี
ที6ไ ด้มีก ารพัฒ นาหรือ เปลี6ย นแปลงไป และจัด ทํ า เป็ น รายงานเสนอต่ อ คณะรัฐ มนตรี
เพื6อทราบต่อไป
มาตรา ๑๓ ให้นายกรัฐมนตรีรกั ษาการตามพระราชกฤษฎีกานี%
ผูร้ บั สนองพระบรมราชโองการ
อภิสทิ ธิ d เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี% คือ เนื6องจากในปั จจุบนั
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื6อสารได้เข้ามามีบทบาทสําคัญต่ อการดําเนินการของ
ทัง% ภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กนั อย่างแพร่หลาย
จึงสมควรส่งเสริมให้มกี ารบริหารจัดการและรักษาความมัน6 คงปลอดภัยของทรัพย์สนิ
สารสนเทศในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื6อให้มกี ารยอมรับและเชื6อมันในข้
6 อมูล
อิเล็กทรอนิกส์มากยิ6งขึ%น ประกอบกับมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ บัญญัตใิ ห้ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ใดทีไ6 ด้กระทําตาม
วิธีการแบบปลอดภัย ที6กําหนดในพระราชกฤษฎีก าแล้ว ให้ส นั นิษ ฐานว่าเป็ น วิธีก าร
ทีเ6 ชื6อถือได้ จึงจําเป็ นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี%
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พระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
พ.ศ. ๒๕๕๙
ภูมพิ ลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที6 ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เป็ นปี ท6ี ๗๑ ในรัชกาลปั จจุบนั
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพ ลอดุ ล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที6 เป็ นการสมควรกํ า หนดการควบคุ ม ดู แ ลธุ ร กิ จ บริก ารการชํ า ระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ ของรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชัวคราว)
6
พุทธศักราช ๒๕๕๗ และมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัตวิ ่าด้วยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกา
ขึน% ไว้ ดังต่อไปนี%
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี%เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแล
ธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. ๒๕๕๙”
มาตรา ๒๑๙ พระราชกฤษฎีกานี%ให้ใช้บงั คับเมื6อพ้นกําหนดหนึ6งร้อยยี6สบิ วัน
นับแต่วนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชกฤษฎีกานี%
“การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า การโอนสิทธิการถือครองเงิน
หรือการโอนสิทธิการถอนเงิน หรือหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูใ้ ช้บริการทีเ6 ปิ ดไว้กบั ผู้
ให้บริการด้วยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ทงั % หมดหรือบางส่วน
“บัตรอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า บัตรอิเล็กทรอนิกส์ตามประมวลกฎหมายอาญา
“บัต รเครดิต ” หมายความว่ า บัต รอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ท6ี ผู้ ใ ห้ บ ริก ารออกให้ แ ก่
ผู้ใช้บ ริก ารเพื6อ ใช้ชํา ระค่ าสิน ค้า ค่ า บริก าร หรือ ค่ า อื6น ใด แทนการชํา ระด้ว ยเงิน สด
๑๙ ราชกิจจานุ เบกษา

เล่ม ๑๓๓/ตอนที6 ๒๙ ก/หน้า ๑/๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙
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หรือเพื6อใช้เบิก ถอน โอน หรือทําธุรกรรมอื6นใดทีเ6 กีย6 วกับเงิน และผูใ้ ห้บริการจะเรียกให้
ผูใ้ ช้บริการชําระเงินในภายหลัง
“บั ต รเดบิ ต ” หมายความว่ า บั ต รอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ท6ี ผู้ ใ ห้ บ ริก ารออกให้ แ ก่
ผูใ้ ช้บริการเพื6อใช้ชําระค่าสินค้า ค่าบริการ หรือค่าอื6นใด แทนการชําระด้วยเงินสด หรือ
เพื6อใช้เบิก ถอน โอน หรือทําธุรกรรมอื6นใดทีเ6 กีย6 วกับเงิน ตามมูลค่าของเงินทีผ6 ใู้ ช้บริการ
ได้ฝากไว้กบั ผูใ้ ห้บริการ
“เงินอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า บัตรอิเล็กทรอนิกส์ท6ผี ใู้ ห้บริการออกให้แก่
ผู้ใช้บริการซึ6งจะระบุช6ือหรือไม่ก็ตาม โดยมีการชําระเงินให้แก่ผู้ให้บริการไว้ล่วงหน้ า
เพื6อนํ าไปใช้ชําระค่าสินค้า ค่าบริการ หรือค่าอื6นใด แทนการชําระด้วยเงินสด และได้มี
การบันทึกมูลค่าหรือจํานวนเงินทีช6 าํ ระไว้ล่วงหน้า
“อีดซี ”ี (Electronic Data Capture : EDC) หมายความว่า อุปกรณ์หรือเครื6องมือ
สํา หรับ การรับ ส่ ง ข้อ มู ล การชํ า ระเงิน ทางอิเล็ก ทรอนิ ก ส์จ ากบัต รเครดิต บัต รเดบิต
เงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัตรอิเล็กทรอนิกส์อ6นื ใด ไปยังผูใ้ ห้บริการซึง6 ออกบัตร
“เครือ ข่ ายอีดีซี” (EDC Network) หมายความว่ า เครือ ข่า ยรับ ส่งข้อ มูล อีดีซี
ทีม6 ศี นู ย์กลางหรือจุดเชื6อมต่อการรับส่งข้อมูลระหว่างผูใ้ ช้บริการเครือข่าย
“เครือ ข่ า ยบัต รเครดิต ” หมายความว่ า เครือ ข่า ยการให้บ ริก ารรับ ส่ ง ข้อ มู ล
การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์จากบัตรเครดิตของผูถ้ อื บัตรไปยังผูใ้ ห้บริการซึง6 ออกบัตร
เช่นว่านัน% เพื6ออนุมตั กิ ารใช้บตั รในการทํารายการแต่ละรายการ หรือรับส่งข้อมูลเรียกเก็บเงิน
อันเกิดจากการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการหักทอนบัญชีระหว่างกัน
“บริก ารสวิต ช์ชิ6ง ในการชํ า ระเงิน ” (Transaction Switching) หมายความว่ า
บริการเป็ นศูน ย์กลางหรือจุดเชื6อมต่ อรับส่งข้อมูลรายการชําระเงินทางอิเล็ก ทรอนิก ส์
ให้แก่ผใู้ ห้บริการตามทีต6 กลงกัน
“บริการรับชําระเงินแทน” หมายความว่า บริการรับชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
แทนเจ้าหนี%
“บริการหักบัญชี” (Clearing) หมายความว่า บริการรับส่ง ตรวจสอบ และยืนยัน
ข้อมูลตามคําสังการชํ
6
าระเงิน สําหรับ นํ าไปคํานวณหายอดเงิน แสดงความเป็ นเจ้าหนี%
หรือลูกหนี%ของผูใ้ ช้บริการ เพื6อใช้ขอ้ มูลดังกล่าวไปทําการชําระดุลระหว่างเจ้าหนี%และลูกหนี%
ทัง% นี% รวมถึงการจัดการเพื6อให้กระบวนการชําระดุลสําเร็จลุล่วงด้วย
“บริการชําระดุล” (Settlement) หมายความว่า บริการระบบการชําระเงินที6ตกลง
กันไว้ล่วงหน้าระหว่างผูใ้ ช้บริการกับผูใ้ ห้บริการเพื6อให้ผใู้ ห้บริการปรับฐานะความเป็ นเจ้าหนี%
หรือลูก หนี% ข องผู้ใช้บ ริก ารโดยผู้ให้บ ริก ารจะทํ าการหัก บัญ ชีเงิน ฝากของผู้ใช้บ ริการ
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ซึง6 มีฐานะเป็ นลูกหนี% หรือรับชําระหนี%โดยวิธอี 6นื ใดตามทีต6 กลงกัน แล้วปรับบัญชีเงินฝาก
ของผูใ้ ช้บริการซึง6 มีฐานะเป็ นเจ้าหนี% หรือชําระเงินด้วยวิธอี 6นื ใดเพื6อให้หนี%ดงั กล่าวระงับไป
“ผูใ้ ห้บริการ” หมายความว่า สถาบันการเงินเฉพาะกิจทีใ6 ห้บริการการชําระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ตามทีก6 าํ หนดไว้ในบัญชีทา้ ยพระราชกฤษฎีกานี%
“สถาบันการเงินเฉพาะกิจ” หมายความว่า สถาบันการเงินเฉพาะกิจตามกฎหมาย
ว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
“ธปท.” หมายความว่า ธนาคารแห่งประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วยธนาคาร
แห่งประเทศไทย
“ผูว้ ่าการ” หมายความว่า ผูว้ ่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
“พนักงานเจ้าหน้าที”6 หมายความว่า ผูว้ ่าการธนาคารแห่งประเทศไทย หรือผูซ้ ง6ึ
ผูว้ ่าการธนาคารแห่งประเทศไทยแต่งตัง% ให้ปฏิบตั กิ ารตามพระราชกฤษฎีกานี%
มาตรา ๔ ให้ ธปท. เป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระ
เงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจตามพระราชกฤษฎีกานี%
มาตรา ๕ ให้นายกรัฐมนตรีรกั ษาการตามพระราชกฤษฎีกานี%
หมวด ๑
การประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
มาตรา ๖ ธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ใดที6ผู้ให้บริการจะต้อง
แจ้งให้ทราบ ขึน% ทะเบียน หรือได้รบั ใบอนุญาต ให้เป็ นไปตามบัญชีทา้ ยพระราชกฤษฎีกานี%
หลักเกณฑ์ วิธกี าร และแบบการแจ้งให้ทราบ การขึน% ทะเบียน และการขอรับ
ใบอนุญาต ให้เป็ นไปตามทีค6 ณะกรรมการประกาศกําหนด
มาตรา ๗ สถาบันการเงินเฉพาะกิจทีป6 ระสงค์จะเป็ นผูใ้ ห้บริการให้ย6นื แบบการ
แจ้งให้ทราบ แบบการขอขึน% ทะเบียน หรือแบบการขอรับใบอนุญาต แล้วแต่กรณี พร้อมด้วย
เอกสารทีม6 รี ายการ ดังต่อไปนี%
(๑) ผูใ้ ห้บริการตามบัญชี ก ได้แก่
(ก) แผนฉุ ก เฉิ น หรือ ระบบให้บ ริก ารสํารองเพื6อ ให้ส ามารถให้บ ริก ารได้
อย่างต่อเนื6อง
(ข) นโยบายและมาตรการการรักษาความปลอดภัยทางระบบสารสนเทศ
ซึง6 อย่างน้อยต้องมีมาตรฐานตามที6 ธปท. ประกาศกําหนด
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(๒) ผูใ้ ห้บริการตามบัญชี ข และบัญชี ค ได้แก่
(ก) เอกสารตาม (๑)
(ข) นโยบายและแผนการประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
(ค) แผนปฏิบตั กิ ารเตรียมการรองรับการประกอบธุรกิจบริการการชําระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์
(ง) ระบบบริหารและจัดการความเสีย6 งในการประกอบธุรกิจบริการการชําระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์
(จ) ผลการศึกษาความเป็ นไปได้และประเมินความเสีย6 งในการให้บริการ
รวมทัง% แผนฉุกเฉินรองรับกรณีเกิดปั ญหา
เพื6อประโยชน์ในการควบคุมดูแลการให้บริการของผูใ้ ห้บริการแต่ละบัญชี ธปท.
จะประกาศกําหนดให้ย6นื เอกสารทีม6 รี ายการเพิม6 เติมจากทีก6 าํ หนดไว้ตามวรรคหนึ6งก็ได้
มาตรา ๘ ให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจทีป6 ระสงค์จะเป็ นผูใ้ ห้บริการตามบัญชี ก
หรือบัญชี ข ยื6นแบบการแจ้งให้ทราบหรือแบบการขอขึน% ทะเบียน พร้อมทัง% เอกสารตาม
มาตรา ๗ ต่อผู้ว่าการหรือพนักงานเจ้าหน้ าที6ท6ีผู้ว่าการมอบหมาย และหากปรากฏว่า
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ ที6ประสงค์จะเป็ น ผู้ให้บริการนัน% ยื6นเอกสารครบถ้วน รวมทัง%
ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที6คณะกรรมการประกาศกําหนดตามมาตรา ๖ วรรคสอง
แล้ว ให้ออกใบรับแจ้งหรือใบรับขึน% ทะเบียนให้แก่สถาบันการเงินเฉพาะกิจ แล้วแต่กรณี
ในกรณีทต6ี รวจสอบภายหลังพบว่าผูใ้ ห้บริการตามบัญชี ก หรือบัญชี ข ผูใ้ ดยื6น
เอกสารหรือหลักฐานใดไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน หรือมีกรณีทม6ี ไิ ด้ปฏิบตั ใิ ห้ถูกต้องตาม
หลัก เกณฑ์ แ ละวิธีก ารที6 ค ณะกรรมการประกาศกํ า หนด ให้ ผู้ ว่ า การหรือ พนั ก งาน
เจ้าหน้าทีท6 ผ6ี วู้ ่าการมอบหมายแจ้งให้ผใู้ ห้บริการนัน% ทราบ เพื6อดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง
หรือครบถ้วน แล้วแต่กรณี ภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ทีไ6 ด้รบั คําสัง6
ในกรณีท6ีผู้ให้บริการนัน% ไม่ปฏิบตั ิตามคําสัง6 หรือไม่ปฏิบตั ิภายในระยะเวลาที6
กําหนดไว้ตามวรรคสอง ให้ผูว้ ่าการหรือพนักงานเจ้าหน้าทีท6 ผ6ี วู้ ่าการมอบหมายรายงาน
ต่อคณะกรรมการเพื6อพิจารณาดําเนินการตามมาตรา ๓๓ วรรคสี6 แห่งพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ และให้คณะกรรมการมีอํานาจสังให้
6
ผูใ้ ห้บริการนัน% ดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้องหรือเหมาะสมก็ได้
มาตรา ๙ ในกรณี ท6ีส ถาบัน การเงิน เฉพาะกิจ ที6ป ระสงค์จ ะเป็ น ผู้ให้บ ริก าร
ตามบัญชี ค ได้ย6นื แบบการขอใบอนุญาตพร้อมทัง% เอกสารตามมาตรา ๗ (๒) แล้ว ให้ผวู้ ่าการ
หรือพนักงานเจ้าหน้าที6ท6ีผู้ว่าการมอบหมายตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของ
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เอกสารตามมาตรา ๗ และการดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที6คณะกรรมการ
ประกาศกํ า หนดตามมาตรา ๖ วรรคสอง ในกรณี ท6ีพ บว่ า เอกสารหรือ หลัก ฐานใด
ไม่ ค รบถ้ว นหรือ ไม่ ถู ก ต้อ ง หรือ ยังมิได้ป ฏิบ ัติให้ถู ก ต้อ งตามหลัก เกณฑ์แ ละวิธีก าร
ทีค6 ณะกรรมการประกาศกําหนด ให้ผวู้ ่าการหรือพนักงานเจ้าหน้าทีท6 ผ6ี ูว้ ่าการมอบหมาย
แจ้งให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจที6ประสงค์จะเป็ นผูใ้ ห้บริการทราบ เพื6อดําเนินการแก้ไข
ให้ถูกต้อง หรือครบถ้วนก่อนเสนอคณะกรรมการเพื6อออกใบอนุญาต
ในกรณีท6ปี รากฏว่าสถาบันการเงินเฉพาะกิจที6ประสงค์จะเป็ นผู้ให้บริการตาม
บัญ ชี ค ยื6น เอกสารครบถ้ ว นและถู ก ต้ อ ง และปฏิ บ ัติ ต ามหลัก เกณฑ์ แ ละวิธีก ารที6
คณะกรรมการประกาศกําหนดตามมาตรา ๖ วรรคสอง หรือได้ดาํ เนินการแก้ไขให้ถูกต้อง
หรือครบถ้วนตามที6ผู้ว่าการหรือพนักงานเจ้าหน้ าที6ท6ีผู้ว่าการมอบหมายมีคําสังตาม
6
วรรคหนึ6งแล้ว ให้ผวู้ ่าการหรือพนักงานเจ้าหน้าทีท6 ผ6ี ูว้ ่าการมอบหมายเสนอคณะกรรมการ
เพื6อพิจารณาออกใบอนุญาตต่อไป
มาตรา ๑๐ เพื6อประโยชน์ ในการควบคุ มดูแลการให้บ ริก ารของผู้ให้บริก าร
แต่ละราย คณะกรรมการอาจกําหนดข้อปฏิบตั ใิ นการให้บริการของผูใ้ ห้บริการตามบัญชี ก
หรือบัญ ชี ข หรือ จะกําหนดเงื6อนไขในการให้บ ริการไว้ในใบอนุ ญ าตของผู้ให้บ ริการ
ตามบัญชี ค ก็ได้
ข้อปฏิบตั แิ ละเงื6อนไขตามวรรคหนึ6งต้องไม่เป็ นภาระหรืออุปสรรคเกินสมควรใน
การให้บริการของผูใ้ ห้บริการ
มาตรา ๑๑ ใบอนุญาตของผูใ้ ห้บริการตามบัญชี ค มีอายุสบิ ปี
ผูใ้ ห้บริการตามบัญชี ค อาจยื6นขอต่ออายุใบอนุ ญาตภายในระยะเวลาเก้าสิบวัน
แต่ไม่น้อยกว่าหกสิบวันก่อนวันที6ใบอนุ ญาตนัน% สิน% อายุ โดยยื6นคําขอต่ออายุใบอนุ ญาต
ต่อผูว้ ่าการหรือพนักงานเจ้าหน้าทีท6 ผ6ี วู้ ่าการมอบหมาย พร้อมทัง% เอกสารทีแ6 สดงหลักฐาน
การได้รบั ใบอนุญาตเดิม
ให้คณะกรรมการพิจารณาการต่ออายุใบอนุ ญาตหรือการไม่ต่ออายุใบอนุ ญาต
ให้แล้วเสร็จ ภายในสามสิบ วัน นับ แต่ วนั ที6ได้รบั คําขอต่ ออายุใบอนุ ญ าต โดยแจ้งเป็ น
หนังสือให้แก่ผใู้ ห้บริการซึง6 ยื6นคําขอต่ออายุใบอนุญาต
ในกรณี ท6ีค ณะกรรมการแจ้ง การไม่ ต่ อ อายุ ใบอนุ ญ าต และใบอนุ ญ าตเดิม
ยังไม่ ส%ิน อายุ ให้ผู้ ให้บ ริก ารนั น% ยัง คงให้ บ ริก ารตามใบอนุ ญ าตเดิม ได้ ต่ อ ไปจนกว่ า
ใบอนุ ญาตสิน% อายุ ในการนี% คณะกรรมการจะสังให้
6 ผใู้ ห้บริการต้องปฏิบตั กิ ารอย่างหนึ6ง
อย่างใดเพื6อคุม้ ครองประโยชน์ของผูใ้ ช้บริการด้วยก็ได้
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หลัก เกณฑ์ วิธีก าร และแบบในการขอต่ อ อายุ ใบอนุ ญ าต ให้เป็ น ไปตามที6
คณะกรรมการประกาศกําหนด
มาตรา ๑๒ ในกรณีทใ6ี บรับแจ้ง ใบรับขึน% ทะเบียน หรือใบอนุ ญาตเป็ นผูใ้ ห้บริการ
สูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดเสียหายในสาระสําคัญ ให้ผู้ให้บริการยื6นคําขอรับใบแทน
ต่อผูว้ ่าการ หรือพนักงานเจ้าหน้าทีท6 6ผี ู้ว่าการมอบหมาย ทัง% นี% ตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร
และแบบในการขอรับใบแทนทีค6 ณะกรรมการประกาศกําหนด
หมวด ๒
การควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
มาตรา ๑๓ ให้ค ณะกรรมการมีอํา นาจประกาศกําหนดหลัก เกณฑ์ วิธีก าร
และเงื6อนไขการให้บริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ตามความจําเป็ นและเหมาะสม
กับประเภทธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์แต่ละบัญชี โดยอาจประกอบด้วยเรื6อง
ดังต่อไปนี%
(๑) การเก็บรักษาและการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผูใ้ ช้บริการ
(๒) การตรวจสอบและรัก ษาความมัน6 คงปลอดภัย ของระบบการให้บ ริก าร
ทีน6 ่าเชื6อถืออย่างสมํ6าเสมอ
(๓) การปฏิบ ัติตามแผน นโยบาย มาตรการ และระบบต่ าง ๆ ที6ผู้ให้บ ริการ
ยื6นตามมาตรา ๗ แล้วแต่กรณี
(๔) การกําหนดค่าธรรมเนียมในการให้บริการอย่างชัดเจน
(๕) การรับคําร้องเมื6อมีการร้องเรียน หรือมีขอ้ โต้แย้งจากผูใ้ ช้บริการ และการ
ดําเนินการ รวมทัง% กรอบเวลาเพื6อหาข้อยุติ
(๖) การจัดทําบัญชีและรายงานการปฏิบตั กิ าร
(๗) เรื6อ งอื6น ๆ ตามความเหมาะสมในการควบคุ ม ดู แ ลการประกอบธุ ร กิจ
การให้บริการแต่ละประเภท
มาตรา ๑๔ เพื6อประโยชน์ในการควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจของผูใ้ ห้บริการ
แต่ละประเภท ธปท. จะกําหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื6อนไขการให้บริการเพิ6มเติม
ทีจ6 าํ เป็ นให้เกิดความเรียบร้อยในเรื6องดังต่อไปนี%กไ็ ด้
(๑) การออกหลักฐานการชําระเงิน
(๒) การเก็บรักษาเงินทีจ6 ะต้องส่งมอบ
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(๓) การกํ า หนดผลสิ%น สุ ด ของการโอนเงิน ซึ6 ง ผู้ ร ับ สามารถใช้ เ งิน ได้ ท ัน ที
โดยปราศจากเงื6อนไข
(๔) การจัดให้มผี ตู้ รวจสอบอิสระทางด้านความมันคงปลอดภั
6
ย
ผูต้ รวจสอบอิสระทางด้านความมันคงปลอดภั
6
ยตาม (๔) ให้เป็ นไปตามรายชื6อ
ทีค6 ณะกรรมการประกาศกําหนด
มาตรา ๑๕ ให้ ผู้ ใ ห้ บ ริก ารตามบัญ ชี ข และบัญ ชี ค ต้ อ งปฏิ บ ัติ ใ นเรื6อ ง
ดังต่อไปนี%
(๑) ในกรณี ท6ีเกิด ปั ญ หาหรือ ความบกพร่ อ งในการให้ บ ริก ารการชํ า ระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้แจ้ง ธปท. ทราบโดยเร็ว
(๒) จัดทําข้อมูลและรายละเอียดเกีย6 วกับการให้บริการตามพระราชกฤษฎีกานี%
ไว้ ใ ห้ พ ร้อ มที6 พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที6 จ ะเข้า ตรวจสอบได้ รวมทัง% อํ า นวยความสะดวก
แก่พนักงานเจ้าหน้าทีใ6 นการเข้าตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามพระราชกฤษฎีกานี%
มาตรา ๑๖ ในกรณี ที6 ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารรายใดประสงค์ จ ะเลิ ก การให้ บ ริ ก าร
ให้ผู้ให้บ ริก ารรายนั น% แจ้ง ให้ ธปท. ทราบล่ ว งหน้ าไม่ น้ อ ยกว่ า หกสิบ วัน ก่ อ นวัน เลิก
การให้บ ริการ และให้ส่งคืนใบรับแจ้ง ใบรับ ขึ%นทะเบียน หรือใบอนุ ญ าต แล้วแต่ กรณี
ภายในสิบห้าวันนับแต่วนั เลิกการให้บริการด้วย ทัง% นี% หากผูป้ ระสงค์จะเลิกการให้บริการนัน%
เป็ นผูใ้ ห้บริการตามบัญชี ข หรือบัญชี ค ให้ ธปท. ประกาศให้ทราบโดยทัวกั
6 น
ให้ ธปท. มีอาํ นาจสังให้
6 ผใู้ ห้บริการทีป6 ระสงค์จะเลิกการให้บริการตามวรรคหนึ6ง
ต้องปฏิบตั อิ ย่างหนึ6งอย่างใดเพื6อคุม้ ครองประโยชน์ของผูใ้ ช้บริการก่อนเลิกการให้บริการ
ก็ได้
ในกรณีท6ี ธปท. ได้ดําเนินการตามวรรคหนึ6งแล้ว ให้รายงานให้คณะกรรมการ
ทราบโดยเร็ว
มาตรา ๑๗ เพื6อประโยชน์ในการปฏิบตั กิ ารให้เป็ นไปตามพระราชกฤษฎีกานี%
ให้พนักงานเจ้าหน้าทีม6 อี าํ นาจเรียกให้ผใู้ ห้บริการมาให้ขอ้ มูล หรือส่งเอกสารใด ๆ ในการ
ควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
มาตรา ๑๘ ในกรณีท6ผี ใู้ ห้บริการรายใดไม่ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ท6กี ําหนดไว้
ในประกาศของ ธปท. ประกาศของคณะกรรมการ หรือพระราชกฤษฎีกานี% ให้ ธปท.
มีอาํ นาจสังให้
6 แก้ไขหรือให้ปฏิบตั ใิ ห้ถูกต้องภายในระยะเวลาทีก6 าํ หนดได้

๔๒๙

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

คอมพิวเตอร์และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

หมวด ๓
การห้ามประกอบธุรกิจ การพักใช้ และเพิกถอนใบอนุญาต
มาตรา ๑๙ ในกรณี ท6ี ผู้ ใ ห้ บ ริก ารตามบั ญ ชี ก หรือ บั ญ ชี ข ผู้ ใ ดฝ่ าฝื น
หรือไม่ปฏิบตั ิตามประกาศของ ธปท. ประกาศของคณะกรรมการ หรือพระราชกฤษฎีกานี%
ให้ ผู้ว่ า การหรือ พนั ก งานเจ้า หน้ า ที6ท6ีผู้ ว่ า การมอบหมายรายงานต่ อ คณะกรรมการ
เพื6 อ ดํ า เนิ น การตามบทบัญ ญั ติ ใ นมาตรา ๓๓ วรรคสี6 วรรคห้ า และวรรคหก แห่ ง
พระราชบัญญัตวิ ่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยเร็ว
มาตรา ๒๐ ในกรณี ท6ีผู้ให้บริการตามบัญ ชี ค ผู้ใดไม่ปฏิบ ตั ิตามหลักเกณฑ์
ทีก6 ําหนดไว้ในประกาศของ ธปท. ประกาศของคณะกรรมการ หรือพระราชกฤษฎีกานี%
จนเป็ น เหตุ ให้เชื6อ ได้ว่าอาจส่งผลกระทบต่ อระบบการชําระเงิน โดยรวมของประเทศ
หรือไม่ปฏิบตั ิตามคําสังของ
6 ธปท. ที6สงให้
ั 6 แก้ไขให้ถูกต้องตามมาตรา ๑๘ ให้คณะกรรมการ
ดําเนินการตามบทบัญ ญัติในมาตรา ๓๔ วรรคสี6 แห่งพระราชบัญ ญัติว่าด้วยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ และจะสังพั
6 กใช้ใบอนุ ญาตได้จนกว่าผู้ให้บริการผู้นัน%
จะดําเนินการให้ถูกต้องภายในระยะเวลาทีค6 ณะกรรมการกําหนดด้วยก็ได้
มาตรา ๒๑ ให้คณะกรรมการมีอํานาจสังเพิ
6 กถอนใบอนุ ญาตของผู้ให้บริการ
ตามบัญ ชี ค เมื6อปรากฏว่าผู้ให้บ ริการตามบัญ ชี ค นัน% กระทําการอย่างหนึ6 งอย่างใด
ดังต่อไปนี%
(๑) กระทําการตามที6บ ัญ ญัติไว้ในมาตรา ๓๔ วรรคห้า แห่งพระราชบัญ ญัติ
ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔
(๒) ไม่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ท6กี ําหนดไว้ในประกาศของ ธปท. ประกาศของ
คณะกรรมการ หรือพระราชกฤษฎีกานี% หรือกระทําความผิดตามมาตรา ๑๘ ซํ%าอีก จนเป็ นเหตุ
ให้เชื6อได้ว่าอาจส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อระบบการชําระเงินโดยรวมของประเทศ
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๒๒ สถาบัน การเงิน เฉพาะกิจ ที6ป ระกอบธุรกิจ บริก ารการชําระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกฤษฎีกานี%ในวันก่อนวันที6พระราชกฤษฎีกานี%ใช้บงั คับ
ให้ยงั คงดําเนินการต่อไปได้เป็ นระยะเวลาหนึ6งร้อยยีส6 บิ วันนับแต่วนั ทีพ6 ระราชกฤษฎีกานี%
ใช้บงั คับ
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ในกรณีทส6ี ถาบันการเงินเฉพาะกิจตามวรรคหนึ6งประสงค์จะประกอบธุรกิจบริการ
การชําระเงิน ทางอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ต ามพระราชกฤษฎีก านี% ต่ อ ไปภายหลังครบกํ าหนด
ระยะเวลาตามวรรคหนึ6ง ให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจนัน% แจ้งให้ท ราบ ขอขึ%นทะเบียน
หรือขอรับใบอนุ ญาต แล้วแต่กรณี ภายในระยะเวลาเก้าสิบวันแต่ไม่น้อยกว่าหกสิบวัน
ก่อนครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ6ง
ผูร้ บั สนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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บัญชีทา้ ยพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. ๒๕๕๙
บัญชี ก
ธุรกิจบริการทีต6 อ้ งแจ้งให้ทราบก่อนให้บริการ
การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ท6ใี ช้ซ%อื สินค้าหรือรับบริการเฉพาะอย่างตาม
รายการที6กําหนดไว้ล่วงหน้า จากผูใ้ ห้บริการเพียงรายเดียว ทัง% นี% เว้นแต่การให้บริการ
เงินอิเล็กทรอนิกส์ท6ใี ช้จํากัดเพื6ออํานวยความสะดวกแก่ผูบ้ ริโภคโดยมิได้แสวงหากําไร
จากการออกบัตร ตามที6 ธปท. ประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บัญชี ข
ธุรกิจบริการทีต6 อ้ งขอขึน% ทะเบียนก่อนให้บริการ
(๑) การให้บริการเครือข่ายบัตรเครดิต
(๒) การให้บริการเครือข่ายอีดซี ี
(๓) การให้บริการสวิตช์ชงิ6 ในการชําระเงินระบบหนึ6งระบบใด
(๔) การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ท6ใี ช้ซ%อื สินค้า และหรือรับบริการเฉพาะอย่าง
ตามรายการทีก6 ําหนดไว้ล่วงหน้า จากผูใ้ ห้บริการหลายราย ณ สถานทีท6 อ6ี ยู่ภายใต้ระบบ
การจัดจําหน่ายและการให้บริการเดียวกัน
บัญชี ค
ธุรกิจบริการทีต6 อ้ งได้รบั อนุญาตก่อนให้บริการ
(๑) การให้บริการหักบัญชี
(๒) การให้บริการชําระดุล
(๓) การให้บริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์ อย่างหนึ6งอย่างใด
หรือผ่านทางเครือข่าย
(๔) การให้บริการสวิตช์ชงิ6 ในการชําระเงินหลายระบบ
(๕) การให้บริการรับชําระเงินแทน
(๖) การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ท6ใี ช้ซอ%ื สินค้า และหรือรับบริการเฉพาะอย่าง
ตามรายการที6กําหนดไว้ล่วงหน้ า จากผู้ให้บ ริการหลายราย โดยไม่จํากัดสถานที6และ
ไม่อยู่ภายใต้ระบบการจัดจําหน่ายและการให้บริการเดียวกัน
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี% คือ โดยที6ปัจจุบนั ธุรกิจ
บริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์มกี ารแพร่หลายมากขึน% โดยเฉพาะสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ ซึง6 เป็ นหน่ วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัตวิ ่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้ให้บริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ในเชิงพาณิ ชย์เช่นเดียวกับ
ผู้ให้บ ริก ารในภาคเอกชน แต่ ปั จ จุ บ ัน ยัง ไม่ มีก ารควบคุ ม ดู แ ลการรัก ษาความมัน6 คง
ปลอดภัยในการประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ ซึ6ง อาจทํ า ให้เกิด ผลกระทบต่ อ ความมัน6 คงทางการเงิน และการพาณิ ช ย์
ความน่ าเชื6อถือและยอมรับในระบบการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และอาจก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อสาธารณชน สมควรกําหนดการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เพื6อให้การควบคุมดูแลธุรกิจดังกล่าว
ทัง% ระบบมีม าตรฐานเดีย วกัน ทัง% ในกรณี ผู้ให้บ ริก ารที6เป็ น ภาคเอกชนและผู้ให้บ ริก าร
ทีเ6 ป็ นหน่วยงานของรัฐ จึงจําเป็ นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี%
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ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
ที6 สรข. ๑/๒๕๕๒
เรื6อง การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ตามบัญชี ก ทีไ6 ม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบก่อนให้บริการ
๑. เหตุผลในการออกประกาศ
เพื6อกําหนดประเภทของการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ ซึ6งใช้ซ%ือสินค้าหรือ
รับบริการเฉพาะอย่างตามรายการที6กําหนดไว้ล่วงหน้า จากผูข้ ายสินค้าหรือผูใ้ ห้บริการ
เพียงรายเดียวทีไ6 ม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบก่อนให้บริการ
๒. อํานาจตามกฎหมาย
อาศัยอํานาจตามความในบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแล
ธุรกิจบริการการชําระเงิน ทางอิเล็ก ทรอนิก ส์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ธนาคารแห่ งประเทศไทย
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ จึงประกาศกําหนด
ประเภทของการให้บ ริการเงิน อิเล็ก ทรอนิ ก ส์ต ามบัญ ชี ก ที6ไม่ต้องแจ้งให้ท ราบก่อ น
ให้บริการ
๓. ขอบเขตการบังคับใช้
ประกาศฉบับนี%ให้ใช้บงั คับกับการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ บัญชี ก ตามที6
กําหนดไว้ในบัญชีทา้ ยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๑
๔. เนื%อหา
ธนาคารแห่ ง ประเทศไทยโดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการธุ ร กรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ประกาศกําหนดให้การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ท6ใี ช้ซ%อื สินค้าหรือ
รับบริการเฉพาะอย่างตามรายการที6กําหนดไว้ล่วงหน้า จากผูข้ ายสินค้าหรือผูใ้ ห้บริการ
เพียงรายเดียวที6ใช้จํากัดเพื6ออํานวยความสะดวกแก่ผู้บริโภคโดยไม่แสวงหากําไรจาก
การออกบัตรดังต่อไปนี% เป็ นธุรกิจบริการทีไ6 ม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบก่อนให้บริการ
๔.๑ เงินอิเล็กทรอนิกส์ทใ6ี ช้เพื6อชําระค่าสินค้าหรือบริการเฉพาะอย่างอันเป็ นธุรกิจ
ของตนเอง เช่น บัตรโดยสารรถสาธารณะ บัตรโทรศัพท์สาธารณะ บัตรชําระค่าผ่านทาง
สาธารณะ
๔.๒ เงิน อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ท6ี ใ ช้ เ ฉพาะชํ า ระค่ า อาหารและเครื6อ งดื6 ม ภายใน
ศูนย์อาหาร
๔๓๔

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

คอมพิวเตอร์และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

๕. วันเริม6 ต้นใช้บงั คับ
ประกาศฉบับนี%ให้ใช้บงั คับนับแต่วนั ทีป6 ระกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป๒๐
ประกาศ ณ วันที6 ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒
ธาริษา วัฒนเกส
ผูว้ ่าการ
ธนาคารแห่งประเทศไทย

๒๐

ราชกิจจานุ เบกษา เล่ม ๑๒๖/ตอนพิเศษ ๒๒ ง/หน้า ๕๗/๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

๔๓๕

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

คอมพิวเตอร์และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
ที6 สรข. ๓/๒๕๕๒
เรื6อง นโยบายและมาตรการการรักษาความมันคงปลอดภั
6
ยทางระบบสารสนเทศ
ในการประกอบธุรกิจของผูใ้ ห้บริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
๑. เหตุผลในการออกประกาศ
เพื6อให้มมี าตรฐานในการกําหนดนโยบายและมาตรการการรักษาความมันคง
6
ปลอดภั ย ทางระบบสารสนเทศในการประกอบธุ ร กิจ ของผู้ ใ ห้ บ ริก ารการชํ า ระเงิน
ทางอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ และใช้เป็ น แนวทางกําหนดวิธีป ฏิบ ัติในการตรวจสอบและรัก ษา
ความมัน6 คงปลอดภัยของระบบสารสนเทศที6เกี6ย วข้องกับ การให้บ ริก ารการชําระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มคี วามน่ าเชื6อถือ มีความมันคงปลอดภั
6
ยและสามารถให้บริการได้
อย่างต่อเนื6อง
๒. อํานาจตามกฎหมาย
อาศัย อํานาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๑๐ แห่ งพระราชกฤษฎีก า
ว่ า ด้ว ยการควบคุ ม ดู แ ลธุ ร กิจ บริก ารการชํ า ระเงิน ทางอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ พ.ศ. ๒๕๕๑
ธนาคารแห่ งประเทศไทย (ธปท.) จึง ได้กํ า หนดหลัก เกณฑ์ วิธีก าร และเงื6อ นไขใน
การควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
๓. ขอบเขตการบังคับใช้
ประกาศฉบับ นี% ใ ห้ ใ ช้ บ ัง คับ กับ ผู้ ใ ห้ บ ริก ารตามพระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ย
การควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๑
๔. เนื%อหา
ผูใ้ ห้บริการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงิน
ทางอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ต้อ งถือปฏิบตั ิต ามมาตรฐานนโยบายและมาตรการ
การรักษาความมันคงปลอดภั
6
ยทางระบบสารสนเทศดังนี%
๔.๑ นโยบายการรักษาความมันคงปลอดภั
6
ยทางระบบสารสนเทศ
(๑) ผู้ให้ บ ริก ารจะต้ อ งจัด ทํ า นโยบายการรัก ษาความมัน6 คงปลอดภัย
ทางระบบสารสนเทศเป็ นลายลัก ษณ์ อัก ษร โดยได้ ร ับ การพิ จ ารณาอนุ มั ติ จ าก
คณะกรรมการบริห ารหรือผู้บริห ารระดับ สูงของผู้ให้บ ริการ ทัง% นี% ผู้ให้บริก ารจะต้อ ง

๔๓๖

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

คอมพิวเตอร์และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

เผยแพร่นโยบายดังกล่าว และอบรมให้แก่บุคลากรทีเ6 กีย6 วข้องเพื6อถือปฏิบตั ิ รวมทัง% จัดให้
มีการทบทวนหรือปรับปรุงนโยบายให้เหมาะสมกับสถานการณ์อย่างสมํ6าเสมอ
(๒) นโยบายการรัก ษาความมัน6 คงปลอดภั ย ทางระบบสารสนเทศ
ทีเ6 กีย6 วข้องกับการให้บริการ อย่างน้อยต้องครอบคลุมในเรื6อง ดังต่อไปนี%
(ก) การควบคุมการเข้าถึง และการพิสจู น์ตวั ตนผูใ้ ช้
(ข) การรัก ษาความลับ ของข้ อ มู ล และความถู ก ต้ อ งเชื6 อ ถื อ ได้
ของระบบสารสนเทศ
(ค) การรักษาสภาพความพร้อมใช้งานของการให้บริการ
(ง) การตรวจสอบความมันคงปลอดภั
6
ยทางระบบสารสนเทศ
๔.๒ มาตรการการรักษาความมันคงปลอดภั
6
ยทางระบบสารสนเทศ
ผู้ให้บริการจะต้องจัดให้มีมาตรการการรักษาความมันคงปลอดภั
6
ยทาง
ระบบสารสนเทศทีเ6 กีย6 วข้องกับการให้บริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้สอดคล้อง
กับนโยบายทีไ6 ด้กําหนดขึน% และมาตรการดังกล่าวจะต้องเหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจ
โดยครอบคลุมถึงการควบคุมการเข้าถึงและการพิสจู น์ตวั ตนผูใ้ ช้ การรักษาความลับของข้อมูล
การรักษาความถูกต้องเชื6อถือได้ของระบบสารสนเทศ การรักษาสภาพความพร้อมใช้งาน
ของการให้ บ ริก าร การแก้ไ ขปั ญ หาและการรายงาน รวมถึง จัด ให้ มีก ารตรวจสอบ
ความมันคงปลอดภั
6
ยทางระบบสารสนเทศอย่างสมํ6าเสมอ อย่างน้อยปี ละ ๑ ครัง%
ทัง% นี% ผู้ให้บ ริก ารจะต้อ งดําเนิ นการทบทวนหรือปรับ ปรุงมาตรการตาม
ระยะเวลาทีก6 ําหนดหรือเมื6อมีการเปลีย6 นแปลงที6ส่งผลกระทบกับนโยบายและมาตรการ
ทีไ6 ด้กาํ หนดไว้ ตลอดจนจัดอบรมและให้ความรูแ้ ก่บุคลากรทีเ6 กีย6 วข้อง
อนึ6ง ธปท. ได้จดั ทําแนวปฏิบตั กิ ารรักษาความมันคงปลอดภั
6
ยทางระบบ
สารสนเทศที6 เกี6 ย วข้ อ งกับ การให้ บ ริก ารการชํ า ระเงิน ทางอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ ลงวัน ที6
๒๙ มกราคม ๒๕๕๒ (เอกสารแนบ) เพื6อเป็ นแนวทางในการกําหนดมาตรการการรักษา
ความมัน6 คงปลอดภั ย ทางระบบสารสนเทศให้ น่ า เชื6อ ถื อ และให้ เป็ นที6 ย อมรับ ของ
ผูใ้ ช้บริการ ทัง% นี% การกําหนดมาตรการการรักษาความมันคงปลอดภั
6
ยของผู้ให้บริการ
แต่ละรายอาจแตกต่างจากแนวปฏิบตั ดิ งั กล่าวได้ หากผูใ้ ห้บริการเห็นว่าสามารถป้ องกัน
ความเสี6ยงทางระบบสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอ และอยู่ในมาตรฐาน
ทีย6 อมรับได้

๔๓๗

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

คอมพิวเตอร์และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

๕. วันเริม6 ต้นใช้บงั คับ
ประกาศฉบับนี%ให้ใช้บงั คับนับแต่วนั ทีป6 ระกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป๒๑
ประกาศ ณ วันที6 ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒
ธาริษา วัฒนเกส
ผูว้ ่าการ
ธนาคารแห่งประเทศไทย

๒๑

ราชกิจจานุ เบกษา เล่ม ๑๒๖/ตอนพิเศษ ๒๒ ง/หน้า ๖๓/๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

๔๓๘

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

คอมพิวเตอร์และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

แนวปฏิ บ ตั ิ การรัก ษาความมันคงปลอดภัย ทางระบบสารสนเทศ
ทีเกียวข้อ งกับ การให้บ ริการการชํา ระเงิ น ทางอิ เล็ก ทรอนิ กส์
เพื6 อ สนั บ สนุ นให้ ก ารประกอบธุ ร กิ จ ของผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารการชํ า ระเงิ น ทาง
อิเล็กทรอนิกส์เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ถูกต้อง และน่ าเชื6อถือ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยได้จดั ทําแนวปฏิบ ัติเพื6อเป็ น แนวทางในการกําหนดมาตรการการรักษา
ความมัน6 คงปลอดภัย ทางระบบสารสนเทศที6เกี6ย วข้อ งกับ การให้บ ริก ารการชําระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ แนวปฏิบตั ิน%ีเป็ นเพียงกรอบแนวทางทัวไป
6 ผู้ให้บริการอาจกําหนด
มาตรการการรักษาความมันคงปลอดภั
6
ยทีแ6 ตกต่างจากแนวปฏิบตั ฉิ บับนี%ได้ หากสามารถ
ป้ อ งกัน ความเสี6ย งทางระบบสารสนเทศได้อ ย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพเพีย งพอ และอยู่ ใน
มาตรฐานทีย6 อมรับได้ นอกจากนี% ผูใ้ ห้บริการต้องพิจารณาปรับใช้และกําหนดรายละเอียด
ของมาตรการการรัก ษาความมัน6 คงปลอดภัย ทางระบบสารสนเทศของผู้ให้บ ริก าร
ให้เหมาะสมกับประเภทและความซับซ้อนของธุรกิจตนเองด้วย
สาระสําคัญของแนวปฏิบตั ฉิ บับนี%ประกอบด้วย
๑. การควบคุม การเข้า ถึง และการพิ ส ูจ น์ต วั ตนผูใ้ ช้
ผูใ้ ห้บริการต้องคํานึงถึงการกําหนดบุคลากรหรือหน่ วยงานทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการแบ่งแยกหน้าที6ให้เหมาะสม การควบคุมการเข้าถึงระบบสารสนเทศ
การพิสจู น์ตวั ตนผูใ้ ช้ และการป้ องกันการปฏิเสธการรับผิด ดังนี%
๑.๑ การกํา หนดบุ ค ลากรหรือ หน่ ว ยงานทางระบบสารสนเทศ และ
การแบ่งแยกอํา นาจหน้ า ที ที เหมาะสมในการบริ หารจัด การทางระบบสารสนเทศ
ของผูใ้ ห้บ ริก าร
ผู้ให้บริการต้องกําหนดหน้ าที6และความรับผิดชอบของบุคลากรหรือ
หน่ วยงานที6ดูแลเกี6ย วกับ ความมัน6 คงปลอดภัย ทางระบบสารสนเทศของผู้ให้บ ริก าร
โดยสร้างความตระหนัก ให้ความรู้ และให้มกี ารอบรม ตลอดจนจัดให้มกี ระบวนการทางวินัย
เพื6อลงโทษในกรณีฝ่าฝืนหรือละเมิดระเบียบปฏิบตั เิ กีย6 วกับความมันคงปลอดภั
6
ย
แนวปฏิบตั ิ
(๑) กําหนดหน้าทีค6 วามรับผิดชอบ และแบ่งแยกหน้าทีใ6 นการปฏิบตั งิ าน
ด้านต่าง ๆ ทีเ6 กีย6 วกับความมันคงปลอดภั
6
ยทางระบบสารสนเทศของผูใ้ ห้บริการออกจาก
กัน ให้ช ัด เจน ให้มีก ารถ่ ว งดุ ลอํานาจ เพื6อ ป้ อ งกัน ความเสี6ย งในการปฏิบ ัติก ารที6อาจ
เกิดขึน%
๔๓๙

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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-๒(๒) มีการอบรม เพิม6 เติมความรูแ้ ก่บุคลากรเก่า และใหม่อย่างสมํ6าเสมอ
(๓) จัดให้มกี ระบวนการทางวินัย เพื6อลงโทษบุคลากรที6ฝ่าฝื น ละเมิด
นโยบายหรือ ระเบีย บปฏิบ ัติเกี6ย วกับ ความมัน6 คงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศของ
ผูใ้ ห้บริการ
๑.๒ การควบคุม การเข้า ถึงระบบสารสนเทศ
ผู้ให้บ ริก ารต้อ งจัด ให้มีข นั % ตอนปฏิบ ัติเป็ น ลายลัก ษณ์ อ ัก ษรสําหรับ
การควบคุม และจํากัด สิท ธิการใช้ระบบสารสนเทศที6เกี6ยวกับ การให้บ ริก ารและข้อมูล
ตามความจํา เป็ น ในการใช้ง านป้ อ งกัน การลัก ลอบการเข้าถึงระบบโดยผู้ท6ีไม่ มีสิท ธิ
ทัง% จากภายในและภายนอกองค์กร
แนวปฏิบตั ิ
(๑) จัดทําทะเบียนทรัพย์สนิ หรืออุปกรณ์ ระบบสารสนเทศให้ถูกต้อง
อยู่เสมอ รวมถึงจัดให้มผี รู้ บั ผิดชอบดูแลทรัพย์สนิ เหล่านัน%
(๒) มีกฎ ระเบียบ ในการใช้ระบบสารสนเทศ และทรัพย์สนิ ทีเ6 กีย6 วข้อง
กับระบบสารสนเทศทีเ6 หมาะสม
(๓) ต้องมีการควบคุม และป้ องกันการเข้าถึงสถานที6ตัง% การควบคุม
การเข้า ถึง อุ ป กรณ์ และระบบสารสนเทศที6เกี6ย วกับ การให้บ ริก าร โดยกระบวนการ
ดังกล่าวครอบคลุมถึง
(๓.๑) การจัดวาง ติดตัง% อุปกรณ์ทเ6ี กีย6 วกับการให้บริการทีเ6 ป็ นสัดส่วน
แบ่ งเขตควบคุ ม อุป กรณ์ สําคัญ จัด ให้มีก ารควบคุ ม การเข้าออกบริเวณพื%น ที6ค วบคุ ม
ป้ องกันการลักลอบเข้าถึงโดยผูไ้ ม่มสี ทิ ธิ ทัง% ภายในและภายนอกองค์กร
(๓.๒) กํ า หนดวิ ธี ก ารและสิ ท ธิ ก ารเข้ า ถึ ง ระบบสารสนเทศ
ทีเ6 กีย6 วกับการให้บริการ โดยแบ่งแยกตามระดับอํานาจหน้าที6 และจัดให้มกี ารตรวจสอบ
สิทธิในการเข้าถึงระบบสารสนเทศดังกล่าว ทัง% จากผู้ใช้บริการ และบุคลากรที6เกี6ยวข้อง
ก่อนอนุญาตให้เข้าใช้ระบบโดยต้องทบทวนและปรับปรุงให้เป็ นปั จจุบนั อยู่เสมอ
(๓.๓) กํ า หนดให้มีก ารบัน ทึก การเข้า ใช้ร ะบบสารสนเทศของ
ผู้ ใ ช้ บ ริก ารและบุ ค ลากรที6 เ กี6 ย วข้ อ ง เพื6 อ ใช้ ป ระโยชน์ ใ นการตรวจสอบติ ด ตาม
ความผิดปกติต่าง ๆ ทีอ6 าจเกิดขึน%
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-๓๑.๓ การตรวจสอบตัว ตน และการป้ อ งกัน การปฏิ เสธการรับ ผิด
ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารต้ อ งจั ด ให้ มี ก ารระบุ ตรวจสอบ หรื อ พิ สู จ น์ ตั ว ตน
และตรวจสอบสิท ธิข องผู้ ใ ช้ ร ะบบโดยพิ จ ารณาใช้เ ทคโนโลยีท6ี เหมาะสมกับ ระดับ
ความเสีย6 งของประเภทธุรกิจทีใ6 ห้บริการ เช่น การใช้รหัสผ่าน (Password) เลขประจําตัว
(Personal Identification Number) อุ ปกรณ์ ห รือบัตรที6เก็บ ข้อมู ลส่วนบุ ค คล (Token or
Smart Card) ลักษณะทางชีวมาตร (Biometric) เทคโนโลยีกุญแจสาธารณะ (Public Key
Infrastructure) เพื6อป้ องกันการปฏิเสธการรับผิดกรณีมขี อ้ พิพาทเกิดขึน%
แนวปฏิบตั ิ
(๑) จัดให้มีวิธีก ารระบุ หรือตรวจสอบ หรือพิสูจน์ ตัวตนก่ อนเข้าใช้
ระบบสารสนเทศของผู้ใช้บริการและบุคลากรที6เกี6ยวข้องของผู้ให้บริการ เพื6อให้ทราบ
ได้ว่าการเข้าใช้งานนัน% มาจากผูม้ สี ทิ ธิในการเข้าถึงระบบสารสนเทศ รวมทัง% ป้ องกันไม่ให้
มีการปฏิเสธความรับผิดหรือข้อโต้แย้งในการทํารายการ
(๒ ) มี ก ารบั น ทึ ก รายละเอี ย ดการเข้ า ถึ ง ระบ บ สารสนเท ศไว้
เป็ นหลักฐานสําหรับการตรวจสอบกรณีเกิดปั ญหา เพื6อป้ องกันการปฏิเสธการรับผิด
๒. การรัก ษาความลับ ของข้อ มูล และความถูก ต้อ งเชื อถือ ได้ข องระบบ
สารสนเทศ
ผูใ้ ห้บริการต้องกําหนดมาตรการในการรักษาความลับของข้อมูล และการรักษา
ความถูกต้องเชื6อถือได้ของระบบสารสนเทศทีใ6 ห้บริการ เช่น การควบคุมการเปลีย6 นแปลง
การปรับ ปรุ ง แก้ไ ขระบบ หรือ อุ ป กรณ์ ป ระมวลผลสารสนเทศ และการจัด การระบบ
เครือข่ายทีเ6 กีย6 วกับการให้บริการเพื6อให้ระบบสารสนเทศมีความถูกต้องอยู่เสมอ
๒.๑ การรัก ษาความลับ ของข้อ มูล
ผู้ให้บริการต้องกําหนดขัน% ตอน วิธกี ารในการรับส่ง ประมวลผล และ
การจัดเก็บข้อมูลอย่างเหมาะสม เพื6อรักษาความลับ ความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล
แนวปฏิบตั ิ
(๑) กํ า หนดชัน% ความลับ ของข้อ มู ล ตามระดับ ความสํา คัญ รวมถึ ง
กําหนดสิทธิผทู้ ส6ี ามารถเข้าถึงข้อมูลความลับดังกล่าว
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-๔(๒) การจัด ให้ มี วิ ธี ก ารรับ ส่ ง ประมวลผล และจัด เก็ บ ข้ อ มู ล ลั บ
ในลักษณะทีม6 นคงปลอดภั
ั6
ยตามระดับความสําคัญ เพื6อป้ องกันการเข้าแก้ไขเปลีย6 นแปลง
โดยผูท้ ไ6ี ม่มสี ทิ ธิ หรือไม่ได้รบั อนุญาต
(๓) กําหนดวิธปี ฏิบตั ใิ นการจัดเก็บ ใช้งาน และทําลายข้อมูลแต่ละประเภท
ชัน% ความลับ
๒.๒ การควบคุม การเปลียนแปลง การปรับ ปรุงแก้ไขระบบสารสนเทศ
หรือ อุป กรณ์ป ระมวลผลสารสนเทศ
ผู้ให้บริการต้องกําหนดขัน% ตอนปฏิบตั ิอย่างเป็ นระบบสําหรับควบคุม
การเปลี6 ย นแปลงหรือ แก้ ไ ขระบบสารสนเทศ เพื6 อ ลดความเสี6 ย งที6 จ ะทํ า ให้ ร ะบบ
ทีใ6 ห้บริการเกิดความเสียหายหรือทํางานผิดปกติ
แนวปฏิบตั ิ
(๑) จัดให้มีขนั % ตอนปฏิบตั ิสําหรับการควบคุมการแก้ไขเปลี6ยนแปลง
ข้อมูลในกระบวนการประมวลผล การรับส่งข้อมูล การจัดเก็บ การจัดหา การปรับปรุง
อุ ป กรณ์ และการพั ฒ นาระบบสารสนเทศ เช่ น มี ข ัน% ตอนการประเมิ น ผลกระทบ
ทีเ6 กีย6 วข้อง การอนุมตั จิ ากผูม้ อี าํ นาจ ขัน% ตอนการพัฒนา หรือปรับปรุงแก้ไข การทดสอบ
ก่อนดําเนินการ รวมถึงการบันทึกการแก้ไขเปลีย6 นแปลง การแจ้งให้ผูท้ 6ไี ด้รบั ผลกระทบ
จากการเปลีย6 นแปลงนัน% ได้รบั ทราบ และปรับปรุงเอกสารทีเ6 กีย6 วข้อง
(๒) ต้องแยกระบบสําหรับการพัฒนา และระบบทีใ6 ช้งานจริงออกจากกัน
ซึง6 อาจเป็ นการแยกอุปกรณ์เป็ นคนละเครื6อง และใช้ผคู้ วบคุมระบบแยกกัน
(๓) การใช้บริการด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศจากผูใ้ ห้บริการรายอื6น
(๓.๑) จัดให้มสี ญ
ั ญาดําเนินการเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ระบุขอบเขต
การดําเนินงาน หน้าทีค6 วามรับผิดชอบของคู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายให้ชดั เจน
(๓.๒) จัดให้มกี ารบริหารความเสีย6 งในการใช้บริการจากผูใ้ ห้บริการ
รายอื6น รวมทัง% การคัดเลือก การติดตาม ประเมิน และตรวจสอบการให้บริการอย่างเหมาะสม
(๓.๓) จัดให้มกี ารรักษาความมันคงปลอดภั
6
ยของข้อมูล ซึง6 รวมถึง
การรักษาความลับและความเป็ นส่วนตัวของข้อมูลผูใ้ ช้บริการ
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-๕(๓.๔) ความรับผิดชอบต่ อผู้ใช้บริการในการให้บริการที6ต่ อเนื6อง
มันคงปลอดภั
6
ย และน่าเชื6อถือเสมือนกับการให้บริการโดยผูใ้ ห้บริการเอง
(๓.๕) การจัด ทํ า แผนฉุ ก เฉิ น สํ า หรับ การดํ า เนิ น การด้ า นงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศของผู้ให้บริการรายอื6นหรือบุคคลอื6นให้สอดคล้องกับแผนฉุ กเฉิน
ของผูใ้ ห้บริการ
(๔) จัด ทํ า คู่ มือ ต่ า ง ๆ ที6เกี6ย วข้อ งกับ ระบบสารสนเทศที6ให้บ ริก าร
อบรมและเผยแพร่ให้พนักงานไว้ใช้งาน
๒.๓ การจัด การเครือ ข่า ยทีเกียวกับ การให้บ ริก าร
ผู้ให้บริการต้องกําหนดมาตรการป้ องกันการเข้าถึงระบบที6ให้บริการ
ทางเครือข่ายโดยไม่ได้รบั อนุญาต
แนวปฏิบตั ิ
(๑) บริห ารจัด การเครือ ข่ า ยที6เกี6ย วกับ การให้ บ ริก าร เพื6 อ ป้ องกัน
ภัยคุกคามทางเครือข่าย หรือข้อมูลทีส6 ง่ ผ่านทางเครือข่าย เช่น
(๑.๑) ต้อ งกํ าหนดมาตรการควบคุ ม การเชื6อ มต่ อ ทางเครือ ข่า ย
การอนุญาตการเชื6อมต่อโดยอุปกรณ์จากภายนอก
(๑.๒) การตรวจสอบตัวตนในการใช้งานเครือข่าย
(๑.๓) การแบ่งแยกเครือข่ายตามกลุ่มบริการสารสนเทศ
(๑.๔) ติดตัง% โปรแกรมป้ องกันภัยคุกคามจากภายนอก
(๒) มีมาตรการควบคุมและป้ องกันไวรัสทีม6 ปี ระสิทธิภาพและปรับปรุง
ให้เป็ นปั จจุบนั อยู่เสมอ
๓. การรัก ษาสภาพความพร้อ มใช้งานของการให้บ ริก าร
ผู้ ใ ห้ บ ริก ารต้ อ งจั ด ให้ มี ก ารให้ บ ริ ก ารที6 มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและมี ส ภาพ
ความพร้อ มใช้ง านในการให้บ ริก ารตลอดเวลา สามารถรองรับ การทํ า ธุ ร กรรมตาม
ความต้องการของผูใ้ ช้บริการได้อย่างพอเพียง ตอบสนองการทําธุรกรรมได้อย่างรวดเร็ว
ทั ง% ในเวลาปกติ แ ละเวลาที6 มี ก ารใช้ บ ริ ก ารอย่ า งหนาแน่ น (Peak Time) รวมทั %ง
มีการสํารองข้อมูลอย่างเหมาะสม เพื6อให้สามารถกู้ระบบให้กลับมาทํางานได้ตามปกติ
ในกรณีทเ6ี กิดความเสียหาย
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-๖๓.๑ การประเมิ น และจัด การความเสียงของระบบทีให้บ ริก าร
ผู้ใ ห้ บ ริก ารต้ อ งมีวิธีก ารประเมิน ความเสี6ย งของระบบที6 ใ ห้ บ ริก าร
ทีเ6 หมาะสม กําหนดเกณฑ์ในการยอมรับความเสีย6 งและระบุระดับความเสีย6 งทีย6 อมรับได้
รวมถึงกํ าหนดวิธีก ารจัด การความเสี6ย งที6อ าจเกิด ขึ%น ทัง% นี% ผู้ให้บ ริก ารต้ อ งจัด ให้มี
การทบทวนความเสีย6 งอยู่เสมอให้สอดคล้องกับพัฒนาการทางเทคโนโลยีและสถานการณ์
ปั จจุบนั
แนวปฏิบตั ิ
(๑) กําหนดวิธกี ารประเมินความเสีย6 งทีเ6 ป็ นรูปธรรม
(๒) วิเคราะห์แ ละประเมิน ผลกระทบที6มีต่ อ ธุ รกิจ ที6อ าจเป็ น ผลจาก
ความล้มเหลวของการรักษาความมันคงปลอดภั
6
ย
(๓) กํา หนดเกณฑ์ ในการยอมรับ ความเสี6ย ง และระดับ ความเสี6ย ง
ทีย6 อมรับได้
(๔) ระบุ แ ละประเมิน ทางเลือ กในการจัด การกับ ความเสี6ย งในการ
ดําเนินการทีอ6 าจเกิดขึน% ได้ เพื6อหลีกเลีย6 งความเสีย6 งและลดความเสียหายทีจ6 ะเกิดขึน%
๓.๒ การติ ด ตามตรวจสอบความผิด ปกติ แ ละความล่อ แหลมของระบบ
สารสนเทศ
ผู้ใ ห้ บ ริก ารต้ อ งกํ า หนดให้ มีก ารติ ด ตาม ตรวจสอบความผิด ปกติ
ตลอดจนข้อมูลข่าวสารทีเ6 กีย6 วกับช่องโหว่ในระบบต่าง ๆ ทีใ6 ห้บริการ เพื6อประเมินความเสีย6 ง
และกําหนดมาตรการรองรับเพื6อลดความเสีย6 งดังกล่าว
แนวปฏิบตั ิ
(๑) ติดตามตรวจสอบรายการทีไ6 ม่ปกติ และโอกาสทีจ6 ะเกิดภัยคุกคาม
หรือการลักลอบเข้าถึงระบบสารสนเทศ
(๒) ประเมินช่องโหว่ของระบบ (Vulnerability Assessment) จัดเตรียม
แนวทางการแก้ไข หรือปิ ดช่องโหว่จากความล่อแหลมของระบบ โดยเฉพาะในส่วนของ
ระบบเครือข่ายทีเ6 กีย6 วกับการให้บริการ รวมถึงโปรแกรมระบบงานและฐานข้อมูล
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-๗(๓) กรณี ร ะบบมีค วามเสี6ย งสูง ควรจัด ให้มีก ารทดสอบเจาะระบบ
(Penetration Test) เพื6อ ทดสอบประสิท ธิภ าพของเทคโนโลยีก ารรัก ษาความมัน6 คง
ปลอดภัย
๓.๓ การแก้ ไขปั ญ หา บัน ทึ ก เหตุก ารณ์ และการรายงาน กรณี ร ะบบ
สารสนเทศได้ร บั ความเสีย หาย
ผู้ให้บ ริก ารต้อ งมีการติด ตาม บัน ทึก และรายงานเหตุ ก ารณ์ ละเมิด
ความมันคงปลอดภั
6
ย ผ่านช่องทางการรายงานทีก6 ําหนดไว้ โดยดําเนินการอย่างรวดเร็วที6สุด
เท่าทีจ6 ะทําได้ รวมทัง% ให้มกี ารเรียนรูจ้ ากเหตุการณ์ทเ6ี กิดขึน% แล้ว เพื6อเตรียมการป้ องกัน
ทีจ6 าํ เป็ นไว้ล่วงหน้า
แนวปฏิบตั ิ
(๑) กําหนดขัน% ตอนการแก้ไขปั ญหา ทีมงานหรือผูร้ บั ผิดชอบ รวมถึง
วิธกี ารรายงานปั ญหาให้กบั ผูบ้ ริหาร และแจ้งให้กบั ผูเ้ กีย6 วข้องทราบ
(๒) เก็บรวบรวมหลักฐานต่าง ๆ ทีเ6 ป็ นประโยชน์
(๓) บัน ทึก เหตุ ก ารณ์ หรือ จัด ทํ า รายงานที6เ ป็ นลายลัก ษณ์ อ ัก ษร
เพื6อเก็บไว้เป็ นแนวทางในการแก้ปัญหา
๓.๔ การสํา รองข้อ มูล
ผู้ให้บ ริการต้อ งจัดให้มีก ารสํารองและทดสอบข้อ มูลที6สํารองเก็บ ไว้
อย่ า งสมํ6 า เสมอ เพื6อ รัก ษาความถู ก ต้ อ งสมบู รณ์ และสภาพความพร้อ มใช้ง านของ
การให้บริการ
แนวปฏิบตั ิ
(๑) สํา รองข้อ มู ล ที6สําคัญ และข้อ มู ล อื6น ที6จํา เป็ นต่ อ การปฏิบ ัติง าน
สํารองให้พร้อมใช้งานได้
(๒) กําหนดวิธปี ฏิบตั ิ หรือขัน% ตอนในการสํารองข้อมูลให้ชดั เจน เช่น
ข้อมูลทีจ6 ะสํารอง ความถี6ในการสํารองข้อมูล สื6อที6ใช้ สถานทีเ6 ก็บ วิธกี ารเก็บรักษา และ
การนํามาใช้งาน
(๓) ทดสอบข้อมูลที6เก็บสํารองไว้อย่างสมํ6าเสมอ และให้เป็ นไปตาม
นโยบายการสํารองข้อมูลของผูใ้ ห้บริการ
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-๘๓.๕ การจัดทําแผนรองรับการดําเนิ นธุรกิ จอย่างต่อ เนื อง หรือ แผนฉุกเฉิ น
ทางระบบสารสนเทศ
ผู้ให้บ ริก ารต้ อ งจัด ทํ า แผนสร้า งความต่ อ เนื6 อ งให้ ก ับ การให้บ ริก าร
การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และนํ าแผนมาดําเนินการเพื6อให้บริการสามารถดําเนิน
ต่อไปได้ตามระยะเวลาทีก6 าํ หนดไว้หลังจากทีม6 เี หตุการณ์ทท6ี าํ ให้บริการหยุดชะงัก
แนวปฏิบตั ิ
(๑) วิเคราะห์ แ ละระบุ ค วามเสี6ย ง และการดํ า เนิ น งานที6สํา คัญ ของ
การให้บริการ
(๒) กําหนดระยะเวลาหยุดดําเนิ นงานที6ยอมรับ ได้ (Recovery Time
Objectives)
(๓) จัดทําแผนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร กําหนดขัน% ตอนรายละเอียดการ
ดําเนิ น การ เมื6อ มีก ารหยุ ด ชะงัก ของการดําเนิ น งานที6สําคัญ เพื6อ ให้ส ามารถกลับ มา
ดําเนินงานได้ตามระยะเวลาทีก6 าํ หนด รายละเอียดของแผนอย่างน้อยประกอบด้วย
ก. ชื6อแผน
ข. วัตถุประสงค์ และขอบเขตของแผน
ค. รายละเอียดของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพยากรทีจ6 าํ เป็ น
สําหรับปฏิบตั งิ านทดแทน
ง. ผูร้ บั ผิดชอบ ผูม้ อี ํานาจตัดสินใจ การติดต่อสื6อสารกับผูเ้ กีย6 วข้อง
ทัง% ภายในและภายนอก
จ. วิธกี ารปฏิบตั กิ รณีเกิดปั ญหา และสถานทีป6 ฏิบตั งิ านทดแทน
(๔) จัดให้มีก ารฝึ ก อบรมแผนแก่ พ นัก งานและผู้มีส่วนเกี6ย วข้อ งกับ
การดําเนินการตามแผนอย่างสมํ6าเสมอ
(๕) ทดสอบและทบทวนแผนสําหรับการดําเนินงานทีส6 าํ คัญอย่างน้อย
ปี ละ ๑ ครัง% หรือเมื6อมีการเปลีย6 นแปลงปั จจัยทีม6 ผี ลต่อความเสีย6 ง
๓.๖ การบํา รุงรัก ษาอุป กรณ์ร ะบบสารสนเทศ
ผูใ้ ห้บริการต้องกําหนดให้มกี ารบํารุงรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างสมํ6าเสมอ
เพื6อให้อุปกรณ์ทาํ งานได้อย่างต่อเนื6อง และอยู่ในสภาพทีม6 คี วามสมบูรณ์ต่อการใช้งาน
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-๙แนวปฏิบตั ิ
กําหนดให้มกี ารบํารุงรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างสมํ6าเสมอ เพื6อให้อุปกรณ์
ทํางานได้อย่างต่อเนื6อง และให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา
๔. การตรวจสอบความมันคงปลอดภัย ทางระบบสารสนเทศ
ผู้ให้บ ริก ารจะต้องจัด ให้มีก ารตรวจสอบความมัน6 คงปลอดภัยทางระบบ
สารสนเทศอย่ า งสมํ6 า เสมอ อย่ า งน้ อ ยปี ละ ๑ ครัง% เพื6อ ให้ ม ัน6 ใจได้ ว่ า นโยบายและ
มาตรการการรัก ษาความมั น6 คงปลอดภั ย ทางระบบสารสนเทศที6 เ กี6 ย วข้ อ งกั บ
การให้ บ ริก ารเป็ นไปอย่ า งมี ป ระสิท ธิ ภ าพมั น6 คงปลอดภั ย สามารถให้ บ ริก ารได้
อย่างต่อเนื6อง
แนวปฏิบตั ิ
(๑) จัด ให้ มีผู้ต รวจสอบและดํ าเนิ น การตรวจสอบความมัน6 คงปลอดภัย
ทางระบบสารสนเทศในเรื6องทีม6 คี วามเสีย6 งหรือมีความสําคัญต่อการให้บริการอย่างน้อย
ปี ละ ๑ ครัง% และจัดทํารายงานผลการตรวจสอบเสนอผูบ้ ริหารของผูใ้ ห้บริการเพื6อพิจารณา
ระดับความเสีย6 งทีเ6 ป็ นอยู่และกําหนดแนวทางการปรับปรุง และแจ้งให้หน่ วยงานภายใน
ทีเ6 กีย6 วข้องทราบเพื6อนําไปปฏิบตั ิ
(๒) ติ ด ตาม ตรวจสอบการให้ บ ริก ารการชํ า ระเงิน ทางอิเล็ก ทรอนิ ก ส์
ให้ เป็ นไปตามกฎ ระเบี ย บ ข้อ บัง คับ ที6 เกี6 ย วข้อ งทัง% หมด เพื6 อ หลีก เลี6ย งการละเมิ ด
ข้อกําหนดทางกฎหมาย ระเบียบปฏิบตั ิ ข้อกําหนดในสัญญา และข้อกําหนดด้านความ
มันคงปลอดภั
6
ย
ฝ่ ายระบบการชําระเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย
๒๙ มกราคม ๒๕๕๒
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ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
เรื6อง แนวทางการจัดทําแนวนโยบาย (Certificate Policy) และ
แนวปฏิบตั ิ (Certification Practice Statement)
ของผูใ้ ห้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certification Authority)
พ.ศ. ๒๕๕๒
เพื6 อให้ ก ารให้ บ ริ ก ารของผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารออกใบรั บ รองอิ เ ล็ ก ท รอนิ กส์ มี
ความน่ าเชื6อถือ ตลอดจนมีมาตรฐานเป็ นทีย6 อมรับในระดับสากล คณะกรรมการธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ จึงเห็นควรกําหนดแนวทางในการจัดทําแนวนโยบาย (Certificate
Policy) และแนวปฏิ บ ั ติ (Certification Practice Statement) ของผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารออก
ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certification Authority)
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๘ (๖) มาตรา ๒๙ (๗) และมาตรา ๓๗ (๔)
แห่ งพระราชบัญ ญัติว่ าด้ว ยธุ รกรรมทางอิเล็ก ทรอนิ กส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ คณะกรรมการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์จงึ ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี%
ข้อ ๑ ให้ผู้ให้บ ริก ารออกใบรับ รองอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ (Certification Authority)
จัดทําแนวนโยบาย (Certificate Policy) และแนวปฏิบตั ิ (Certification Practice Statement)
ตามแนวทางการจัดทําแนวนโยบาย (Certificate Policy) และแนวปฏิบตั ิ (Certification
Practice Statement) ของผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารออกใบรับ รองอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Certification
Authority) ท้ายประกาศนี%
ข้อ ๒๒๒ ประกาศนี%ให้ใช้บงั คับตัง% แต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที6 ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ6 สาร
ประธานกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

๒๒

ราชกิจจานุ เบกษา เล่ม ๑๒๖/ตอนพิเศษ ๑๘๐ ง/หน้า ๒๗/๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๒
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แนวทางการจัด ทํา แนวนโยบาย (Certificate Policy) และ
แนวปฏิ บ ตั ิ (Certification Practice Statement)
ของผูใ้ ห้บ ริก ารออกใบรับ รองอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ (Certification Authority)
๑. บทนํา
ใน การนํ าใบ รั บ รองอิ เ ล็ ก ท รอนิ กส์ (Electronic Certificate) ที6 อ อกโด ย
ผู้ให้บ ริก ารออกใบรับ รองอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ (Certification Authority) เพื6อ ให้ผู้ใช้บ ริก าร
สามารถนํ าไปใช้ในการรับรองตัวบุคคลผู้ถือใบรับรองสําหรับใช้ในการสร้างลายมือชื6อ
ดิจทิ ลั (Digital Signature) อันเป็ นลายมือชื6ออิเล็กทรอนิกส์ทเ6ี ชื6อถือได้ประเภทหนึ6ง หรือ
สําหรับการรับรองความมีตวั ตนของนิตบิ ุคคล หรือรับรองเครื6องให้บริการหรือเซิรฟ์ เวอร์
(Server) หรือ เอนทิตี (Entity) อื6น ใดก็ต าม ด้ว ยการประยุ ก ต์ใช้เทคโนโลยีโครงสร้า ง
พื% น ฐาน กุ ญ แจสาธารณ ะ (Public Key Infrastructure ห รื อ เท คโน โลยี PKI) นั % น
ความน่ าเชื6อถือของผู้ให้บ ริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิ กส์ นับว่ามีส่วนสําคัญ ยิ6งต่ อ
การใช้บ ริก ารและก่ อ ให้เกิด ผลผูก พัน ทางกฎหมายในธุร กรรมต่ าง ๆ ที6ทํา ขึ%น โดยมี
การนํ าใบรับ รองอิเล็กทรอนิ ก ส์ไปใช้ยืน ยัน หรือ รับ รองตัวบุ ค คล นิ ติบุ ค คล เครื6องให้
บริการหรือเซิรฟ์ เวอร์ หรือเอนทิตใี ดก็ตาม ในการทําธุรกรรมแต่ละครัง%
เพื6อให้การให้บริการของผูใ้ ห้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ มีความน่ าเชื6อถือ
หน่ ว ยงานที6 ช6ื อ ว่ า Internet Engineering Task Force หรือ IETF ซึ6 ง ทํ า การพั ฒ นา
สถาปั ตยกรรมทางอินเทอร์เน็ต (Internet Architecture) จึงได้กาํ หนดกรอบหรือแนวทาง
ในการทําแนวนโยบายและแนวปฏิบตั ิของผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ข%นึ
เรียกว่า Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate Policy and Certification
Practices Framework (RFC 3647) อันเป็ นมาตรฐานที6ได้รบั การยอมรับในระดับสากล
จึงได้นํ ามาใช้เป็ น แนวทางในการจัดทําประกาศฉบับ นี% สําหรับ ใช้ป ฏิบ ัติในการจัดทํ า
แนวนโยบายและแนวปฏิบตั ขิ องผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย
เพื6อให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล
๒. คํา นิ ย าม (Definition) และคํา ย่อ (Acronym)
ในส่วนนี%แสดงถึงคํานิยามและคําย่อเพื6อให้ความหมายกับคําทีถ6 ูกใช้ในเอกสารนี%
อย่างเข้าใจได้ถูกต้องตรงกัน
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-๒คํา/คําย่อ
RFC

บุคคล
เอนทิตี

Certificate
Revocation List
(CRL)
Online
Certificate
Status Protocol
(OCSP)
Object Identifier
(OID)
กุญแจสาธารณะ
Public Key

กุญแจส่วนตัว
Private Key

คํานิยาม
“The Internet Request For Comments” เป็ นชุดเอกสารทีเ6 ขียน
เพื6อ นิ ย ามหรือบรรยายตามความเป็ น จริง ปั จ จุ บ ัน และแนะนํ า
แนวปฏิ บ ั ติ เ กี6 ย วกับ เกณฑ์ วิธี (Protocol) และนโยบายของ
อินเทอร์เน็ต เป็ นต้น
บุคคลธรรมดา หรือนิตบิ ุคคล
บุค คลและรวมถึงเครื6องให้บ ริการ (Server) หรือ เว็บ ไซต์ หรือ
หน่ ว ยปฏิ บ ัติ ง าน (Operating Unit/Site) หรือ เครื6อ งมื อ อื6น ใด
(Device) ทีอ6 ยู่ภายใต้การควบคุมของบุคคล
รายการเพิกถอนใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ คือ รายการใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส์ทถ6ี ูกเพิกถอนการใช้งาน
เกณฑ์วธิ ี (Protocol) สําหรับตรวจสอบสถานะของการเพิกถอน
ใบรับรอง หรือวันเวลาทีเ6 ริม6 ต้นและสิน% สุดการใช้ใบรับรอง

ค่าสัมพันธ์ซง6ึ บ่งบอกถึงข้อมูลสารสนเทศของวัตถุ (Information
Object) ใด ๆ โดยเป็ นค่าทีส6 ามารถบ่งชีไ% ด้ถงึ ความเป็ นหนึ6งเดียว
ของ Object นัน% ๆ
กุญแจทีใ6 ช้ในการตรวจสอบลายมือชือ6 ดิจทิ ลั และสามารถนําไปใช้
ในการเข้ารหัสลับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื6อมิให้สามารถเข้าใจ
ความหมายของข้อมูลอิเล็ก ทรอนิ กส์ท6ีมีการเข้ารหัส ลับ นัน% ได้
เพื6อประโยชน์ในการรักษาความลับของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นนั %
กุ ญ แจที6ใช้ในการสร้า งลายมือชื6อ ดิจิท ัล และสามารถนํ า ไปใช้
ในการถอดรหัส ลับ เมื6อ มีก ารเข้า รหัส ลับ ข้อ มู ล อิเล็ก ทรอนิ ก ส์
เพื6อให้ส ามารถเข้าใจความหมายของข้อมูลอิเล็ก ทรอนิ กส์ท6ีมี
การเข้ารหัสลับนัน% ได้
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-๓คํา/คําย่อ
คู่กุญแจ Key
Pair

เจ้าหน้าทีร6 บั
ลงทะเบียน
Registration
Authority (RA)
พฤติการณ์ท6ี
กระทบต่อความ
มันคงปลอดภั
6
ย
ของข้อมูล
(Compromise)

คํานิยาม
กุญแจส่วนตัวและกุญแจสาธารณะในระบบการเข้ารหัสลับแบบ
อสมมาตรที6 ไ ด้ ส ร้ า งขึ% น โดยวิ ธี ก ารที6 ทํ า ให้ กุ ญ แจส่ ว นตั ว
มีความสัมพันธ์ในทางคณิตศาสตร์กบั กุญแจสาธารณะในลักษณะ
ที6ส ามารถใช้กุญ แจสาธารณะตรวจสอบได้ว่าลายมือ ชื6อ ดิจิท ัล
ได้สร้างขึน% โดยใช้กุญแจส่วนตัวนัน% หรือไม่ และสามารถนํากุญแจ
สาธารณะไปใช้ในการเข้ารหัส ลับ ข้อ มู ล อิเล็ก ทรอนิ ก ส์ ทํ า ให้
ไม่ ส ามารถเข้าใจความหมายของข้อ มูล อิเล็ก ทรอนิ ก ส์ได้เพื6อ
ประโยชน์ในการรักษาความลับของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่
บุ ค คลที6ถือ กุ ญ แจส่วนตัวซึ6งสามารถนํ ากุ ญ แจส่วนตัวของตน
ใช้ในการถอดรหัสลับ ของข้อมูลอิเล็กทรอนิก ส์ เพื6อ ให้เจ้าของ
กุ ญ แจส่ ว นตัว สามารถอ่ า นหรือ เข้า ใจความหมายของข้อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส์นนั % ได้
ผูซ้ ง6ึ ทําหน้าทีร6 บั ลงทะเบียนเมื6อมีการยื6นคําขอใช้บริการ แจ้งเพิกถอน
ใบรับ รองอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ หรือ ต่ อ อายุ ใบรับ รองอิเล็ก ทรอนิ ก ส์
โดยทํ า การตรวจสอบและยื น ยั น ความถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล
ทีผ6 ใู้ ช้บริการให้ไว้
หมายถึง การที6ขอ้ มูลสูญ หาย ถูกทําลาย ถูกแก้ไข ถูกเปิ ดเผย
โดยมิช อบ หรือถูกล่วงรู้โดยไม่สอดคล้องกับ วัตถุ ป ระสงค์ของ
การเก็บรักษาข้อมูลนัน% รวมทัง% กรณีท6มี เี หตุอนั ควรสงสัยว่าจะมี
พฤติการณ์ดงั กล่าว

๓. หัว ข้อ ทีต้อ งกํา หนดไว้ใ นแนวนโยบาย และ แนวปฏิ บ ตั ิ
บทที ๑ บทนํา (Introduction)
บทที ๒ ความรับผิดชอบในการเผยแพร่ขอ้ มูลและการเก็บรักษาข้อมูล
(Publication and Repository Responsibilities)
บทที ๓ การระบุและการยืนยันตัวบุคคล (Identification and Authentication)
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-๔บ ท ที ๔ ข้ อ กํ า หนดเกี6 ย วกั บ การดํ า เนิ น การตลอดอายุ ข องใบรับ รอง
อิเล็กทรอนิกส์ (Certificate Life-Cycle Operation Requirements)
บทที ๕ การควบคุมความมันคงปลอดภั
6
ยของเครื6องมืออุปกรณ์ การบริหาร
จัดการ และการดําเนินงาน
(Facility, Management, and Operational Controls)
บทที ๖ การควบคุมความมันคงปลอดภั
6
ยด้านเทคนิค
(Technical Security Controls)
บทที ๗ การกําหนดรูปแบบของใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ รายการเพิกถอน และ
สถานะของใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์
(Certificate, CRL, and OCSP Profiles)
บทที ๘ การตรวจสอบการปฏิบ ัติต ามกฎข้อ บังคับ ต่ าง ๆ และการประเมิน
ความเสีย6 งอื6น ๆ (Compliance Audit and Other Assessment)
บทที ๙ ข้อกําหนดอื6น ๆ และประเด็นกฎหมาย
(Other Business and Legal Matters)
๔. เนื4 อ หาทีต้อ งกํา หนดไว้ใ นแนวนโยบาย และแนวปฏิ บ ตั ิ
บทที ๑ บทนํา (Introduction)
เนื%อหาในบทนี% จะกล่าวถึงประเภทของบุคคลหรือเอนทิตที เ6ี กีย6 วข้องและการนํา
แนวนโยบายหรือแนวปฏิบตั ไิ ปใช้งาน
๑. ข้อ มูล เบือ4 งต้น ทัวไป (Overview)
สาระสําคัญของเนื%อหาในข้อนี% คือ การกล่าวถึงแนวนโยบายและแนวปฏิบตั ิ
โดยทัว6 ๆ ไป และการนํ าแนวนโยบายและแนวปฏิบ ัติท6ีจดั ทําขึ%น ไปปรับ ใช้เมื6อมีการ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ PKI เช่ น กรณี ที6 มี ก ารกํ า หนดระดั บ ความน่ าเชื6 อ ถื อ ของใบรับ รอง
อิเล็กทรอนิกส์ท6ีแตกต่ างกัน ใบรับรองซึ6งแตกต่ างกันนัน% อาจมีความซับซ้อนหรืออาจ
มีการกําหนดขอบเขตการใช้ PKI ทีแ6 ตกต่างกัน ดังนัน% การแสดงข้อมูลเกีย6 วกับโครงสร้าง
ของ PKI จึงมีประโยชน์ต่อการทําความเข้าใจเนื%อหาในส่วนนี%
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-๕๒. ชือเอกสาร (Document Name and Identification)
เนื%อหาในส่วนนี%จะกําหนดเกี6ยวกับ “ชื6อ” สําหรับใช้เรียกแนวนโยบายและ
แนวปฏิบตั ิ หรือเรียกสิง6 หนึ6งสิง6 ใด (Other Identifier) ทัง% นี% รวมถึงการเรียกชื6อเอกสาร
หรือสิง6 ทีร6 ะบุถงึ เช่นว่านัน% ในทางเทคนิคด้วย กล่าวคือ จําเป็ นต้องมีการจดทะเบียนเลข
OID ซึ6 ง มี ช6ื อ เรี ย กอย่ า งเป็ นทางการว่ า “ASN.1 Object Identifier” ในทางปฏิ บ ั ติ
การกําหนดเลข OID ของแนวนโยบายและแนวปฏิบ ัติ หรือสิ6งหนึ6 งสิ6งใดนัน% ก็เพื6อให้
สามารถตรวจสอบได้ว่าแนวนโยบายและแนวปฏิบตั ิ หรือสิง6 อื6นที6ถูกระบุถึงและกํากับ
ด้ว ยเลข OID นั น% มีอ ยู่ จ ริง เนื6 อ งจากเลข OID จะเป็ น ตัว เลขซึ6งมีค วามสัม พัน ธ์ห รือ
เชื6อ มโยงถึ ง Information Object ใด ๆ ลัก ษณะการกํ าหนดเลข OID จะมี ก ารจัด เรีย ง
ลําดับตัวเลขกันและคันตั
6 วเลขด้วยจุด โดยมีหน่ วยงานรับจดทะเบียนเลข OID จํานวน
ห ล าย ห น่ ว ย งาน ด้ ว ย กั น ได้ แ ก่ American National Standard Institute (ANSI)
สหรัฐอเมริกา, ISO เป็ นต้น
๓. บุค คลทีเกียวข้อ ง (PKI Participants)
เนื% อ หาในบทนี% ค วรจะกําหนดลัก ษณะ (Identity) ประเภทของบุ ค คลหรือ
เอนทิตี (Entity) ที6เกี6ย วข้อง รวมทัง% กําหนดบทบาทและหน้ าที6ของบุ คคลหรือเอนทิตี
เหล่านัน% ด้วย
๓.๑ ผูใ้ ห้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certification Authority)
คือ ผูใ้ ห้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ซึง6 สร้างและออกใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส์เพื6อรับรองกุญแจสาธารณะให้กบั ผูใ้ ช้บริการ
๓.๒ เจ้าหน้าทีร6 บั ลงทะเบียน (Registration Authority)
คือ บุคคลหรือเอนทิตี ที6ทําหน้ าที6ในการตรวจสอบตัวบุคคลผู้สมัคร
ขอใช้บ ริก าร ทัง% ในขัน% ตอนที6มีก าระบุ ตัว บุ ค คลผู้ส มัค รขอใช้บ ริก าร (Identification)
ว่าผูส้ มัครขอใช้บริการเป็ นใคร หรือเอนทิตใี ดและขัน% ตอนการยืนยันหรือพิสจู น์ตวั บุคคล
(Authentication) ว่า ผูส้ มัครขอใช้บริการหรือเอนทีตอี 6นื ใดเป็ นบุคคลหรือเอนทิตนี ัน% จริง
นอกจากนัน% ผูใ้ ห้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ หรือเจ้าหน้าทีร6 บั ลงทะเบียน จะทําหน้าที6
ทํานองเดียวกันในการเพิกถอนใบรับรอง หรือต่ออายุใบรับรอง โดยทําการตรวจสอบและ
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-๖ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลที6ผู้สมัครขอใช้บริการได้ให้ไว้ในขัน% ตอนต่ าง ๆ หลังจาก
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผูส้ มัครขอใช้บริการเรียบร้อยแล้ว จึงแจ้งให้ผใู้ ห้บริการ
ออกใบรับ รองอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ ออกใบรับ รองให้ ก ับ ผู้ ส มัค รขอใช้บ ริก ารต่ อ ไป ทัง% นี%
เจ้าหน้ าที6รบั ลงทะเบียน อาจเป็ นบุคลากรของผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์
หรืออาจเป็ นบุคลากรของผูส้ มัครขอใช้บริการ หรืออาจเป็ นหน่ วยงานหรือเอนทิตอี 6นื ทีไ6 ด้
ทําข้อตกลงกับเจ้าหน้าทีร6 บั ลงทะเบียน เพื6อทําหน้าทีด6 งั กล่าว
๓.๓ ผูใ้ ช้บริการ (Subscriber)
คือ บุ ค คล หรือ เอนทิตีใด ๆ ที6ได้รบั ใบรับ รองจากผู้ให้บ ริก ารออก
ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์
๓.๔ คู่กรณีทเ6ี กีย6 วข้อง (Relying Party)
คือ บุคคล หรือเอนทิตอี 6นื ใดทีเ6 ชื6อถือลายมือชื6อดิจทิ ลั อันเป็ นลายมือชื6อ
อิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ6งหรือเชื6อถือใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ดังนัน% คู่กรณีทเ6ี กีย6 วข้องอาจเป็ น
ผู้ใช้บริการจากผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ หรืออาจไม่ใช่ผู้ใช้บริการจาก
ผูใ้ ห้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์กไ็ ด้
แต่ เป็ นผู้ ซ6ึง กระทํ า การหรือ งดเว้ น กระทํ า การใด ๆ เพราะเชื6อ ถื อ
ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์หรือลายมือชื6อดิจทิ ลั โดยการใช้กุญแจสาธารณะทีอ6 ยู่ในใบรับรองนัน%
ในการตรวจสอบตัวตนที6แท้จริงของผู้ขอใช้บริการซึ6งเป็ นเจ้าของลายมือชื6อดิจทิ ลั และ
มีช6อื ปรากฏอยู่ในใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์
๓.๕ บุคคลซึง6 เกีย6 วข้องอื6น ๆ (Other Participants)
คือ บุคคล หรือเอนทิตอี 6นื นอกจากที6กล่าวถึงข้างต้น เช่น ผูใ้ ห้บริการ
ในการเก็บรักษาข้อมูล (Providers of Repository Services) หรือผูไ้ ด้รบั การว่าจ้างโดยการ
Outsource ให้เป็ นผูใ้ ห้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้น
๓.๖ การใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certificate Usage)
เนื%อหาในส่วนนี%ควรกําหนดเกีย6 วกับลักษณะหรือประเภทของใบรับรอง
อิเล็ก ทรอนิกส์ท6ีมีการนํ าไปใช้ในทางปฏิบตั ิ เช่น ใบรับ รองอิเล็กทรอนิ กส์เพื6อรับ รอง
ตัว บุ ค คล ใบรับ รองอิเล็ก ทรอนิ ก ส์เพื6อ รับ รองตัว นิ ติบุ ค คล ใบรับ รองอิเล็ก ทรอนิ ก ส์
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-๗เพื6อรับรองเว็บไซต์ ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์เพื6อรับรองเครื6องให้บริการหรือเซิรฟ์ เวอร์
ใบรับ รองอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ พื6 อ ใช้ ก ั บ จดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ห รือ อี เ มล์ ใบรับ รอง
อิเล็กทรอนิกส์สาํ หรับใช้กบั สัญญาหรือการทําข้อตกลง เป็ นต้น
ทั ง% นี% ในกรณี ท6ี มี ข้ อ จํ า กั ด การใช้ ง าน หรือ กรณี ท6ี มี ก ารจัด ระดั บ
ความน่ าเชื6อถือของใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ก็ควรระบุไว้ให้ชดั เจนด้วย และหากลักษณะ
การใช้งานหรือชนิดของใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์มคี วามแตกต่างกันจนจําเป็ นต้องจัดทํา
แนวนโยบายหรือแนวปฏิบตั สิ าํ หรับการใช้งานแต่ละลักษณะหรือตามชนิดของใบรับรอง
ก็จาํ เป็ นต้องให้ขอ้ มูลในเรื6องดังกล่าวเอาไว้ชดั เจนด้วยเช่นกัน
๓.๗ การบริห ารจัด การเกี6ย วกับ แนวนโยบายและแนวปฏิ บ ัติ (Policy
Administration)
เนื% อ หาในส่ ว นนี% ค วรกล่ า วถึ ง ชื6 อ ที6 อ ยู่ ข องหน่ วยงานที6 ย กร่ า ง
จดทะเบียน ดูแลและปรับปรุงเอกสารแนวนโยบายและแนวปฏิบตั ิ นอกจากนัน% ยังรวมถึง
ชื6อ ที6 อ ยู่ ข องจดหมายอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ หมายเลขโทรศัพ ท์ หมายเลขโทรสารของ
ผูท้ ส6ี ามารถติดต่อได้ ทัง% นี% โดยอาจกําหนดเป็ นตําแหน่ งทีร6 บั ผิดชอบในการตอบข้อซักถาม
หรือติดต่อกับผูใ้ ช้บริการของผูใ้ ห้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ก็ได้
นอกจากนั %น เพื6 อ สร้ า งความน่ าเชื6 อ ถื อ ให้ ก ับ การให้ บ ริก ารของ
ผู้ ใ ห้ บ ริก ารออกใบรับ รองอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ อง ในกรณี ท6ี ผู้ ใ ห้ บ ริก ารออกใบรับ รอง
อิเล็ก ทรอนิ ก ส์ ได้จ ัด ทํ าแนวนโยบายและแนวปฏิบ ัติ ตามแนวทางที6ค ณะกรรมการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ประกาศกําหนดแล้ว ควรระบุถึงคณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และทีอ6 ยู่ของหน่วยงานธุรการของคณะกรรมการไว้ในข้อนี%ดว้ ย
๓.๘ คํานิยามและคําย่อ (Definitions and Acronyms)
โดยที6ใ นการจัด ทํ า แนวนโยบายและแนวปฏิบ ัติ จํ า เป็ น ต้ อ งมีก าร
กล่าวถึงคําศัพท์ และคําย่อเป็ นจํานวนมาก ดังนัน% ในบทนี%จงึ ควรมีการให้ความหมาย
ของคําศัพ ท์ห รือคําย่ อ เหล่า นัน% ไว้ด้วย เช่ น การให้ความหมายของคําว่ าผู้ให้บ ริการ
ออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าทีร6 บั ลงทะเบียนผูใ้ ช้บริการ แนวนโยบายและแนวปฏิบตั ิ
ลายมือชื6อดิจทิ ลั ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ คู่กุญแจ กุญแจส่วนตัว กุญแจสาธารณะ เอนทิตี
เป็ นต้น เพื6อเป็ นข้อมูลให้กบั ผูใ้ ช้บริการต่อไป
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-๘บ ท ที ๒ ค วา ม รับ ผิ ด ช อ บ ใน ก า ร เผ ย แ พร่ ข ้ อ มู ล แ ล ะก าร เก็ บ รัก ษ าข้ อ มู ล
(Publication and Repository Responsibilities)
สําหรับเนื%อหาในส่วนนี% ควรจะต้องระบุเกี6ยวกับบุคคลซึ6งทําหน้าที6ในการเก็บ
รักษาข้อมูล (Repository) ในการให้บริการของผูใ้ ห้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์
ไม่ว่าผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์จะทําหน้าที6ดงั กล่าวนัน% เอง หรือเป็ นการ
ใช้บริการจากผูใ้ ห้บริการรายอื6นและความรับผิดชอบของบุคคลหรือหน่วยงานทีท6 าํ หน้าที6
ในการเผยแพร่ขอ้ มูลเกีย6 วกับแนวนโยบาย และแนวปฏิบตั ิ รวมทัง% เนื%อหาทีจ6 ะมีการเผยแพร่
เช่ น การควบคุ ม มาตรการในการรัก ษาความมัน6 คงปลอดภั ย (Security Controls)
การรักษาความลับทางการค้า (Trade Secret) สําหรับ ข้อมูลสําคัญ ที6มีความอ่อนไหว
เป็ นต้น
นอกจากนัน% ควรให้ขอ้ มูลเกีย6 วกับความถี6หรือความบ่อยในการเผยแพร่ขอ้ มูล
การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลทีม6 กี ารเผยแพร่นัน% (Access Control) รวมทัง% แนวนโยบาย
และแนวปฏิบตั ใิ บรับรองอิเล็กทรอนิกส์ หรือสถานะของใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ รวมทัง%
การเพิกถอนใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์
บทที ๓ การระบุ แ ล ะการยื น ยัน ตัว บุ ค ค ล ((Identification and Authentication
(I&A))
สําหรับ เนื% อหาในบทนี% ควรให้ข้อมูลเกี6ยวกับ ขัน% ตอนในการยืนยัน หรือพิสูจน์
ตัวบุคคล หรือเอนทิตขี องผูส้ มัครขอใช้บริการกับผูใ้ ห้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์
หรือเจ้าหน้าที6รบั ลงทะเบียนก่อนทีจ6 ะมีการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ รวมทัง% กําหนด
ขัน% ตอนในการยืนยันหรือพิสจู น์บุคคลของผูใ้ ห้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
เจ้าหน้าที6รบั ลงทะเบียน หรือเอนทิตีท6เี กี6ยวข้องกับการให้บริการหรือร่วมให้บริการกับ
ผู้ให้บ ริก ารออกใบรับ รองอิเล็กทรอนิ กส์ นอกจากนัน% อาจให้ข้อ มูลเกี6ยวกับ การออก
ใบรับ รองอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ใหม่ การต่ อ อายุ ใบรับ รองอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ หรือ การเพิก ถอน
ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ไปพร้อมกันด้วย อย่างไรก็ตาม เนื%อหาที6พงึ กําหนดไว้ในบทนี%
นอกจากทีก6 ล่าวถึงข้างต้น มีดงั ต่อไปนี%
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-๙๑. การกํา หนดรูป แบบของชือ (Naming)
สําหรับการกําหนดรูปแบบของชื6อที6ใช้ (Naming Convention) เพื6อระบุถึง
ผูใ้ ช้บริการนัน% ควรกําหนด ดังนี%
๑.๑ รู ป แบบของชื6 อ เช่ น X.500 Distinguished Name หรื อ RFC 822
Names สําหรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมล์ (e-mail) และ X.400 สําหรับชื6อ
๑.๒ ชื6อนัน% จะมีความหมายหรือไม่มกี ไ็ ด้
๑.๓ การกําหนดชื6อของผูใ้ ช้บริการในกรณีทม6ี กี ารใช้ช6อื นิรนามหรือนามแฝง
หรือปิ ดบังชื6อทีแ6 ท้จริง (Anonymous or Pseudonymous)
๑.๔ กฎในการแปลงชื6อในรูปแบบต่าง ๆ เช่น มาตรฐาน X.500 และ RFC 822
เป็ นต้น
๑.๕ ชื6อนัน% จะต้องมีลกั ษณะเฉพาะ (Unique Name)
๒. ความสมบูร ณ์ใ นการระบุต วั บุค คล (Initial Identity Validation)
ข้อมูลในส่วนนี% ควรจะกําหนดเกีย6 วกับวิธกี ารระบุตวั บุคคล (Identification)
และยืนยันหรือพิสจู น์ตวั บุคคล (Authentication) เมื6อแรกเริม6 ลงทะเบียนกับผูใ้ ห้บริการ
ออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าทีร6 บั ลงทะเบียน ผูใ้ ช้บริการ หรือคู่กรณีทเ6ี กีย6 วข้องอื6น ๆ
ทัง% นี% โดย
๒.๑ การยื น ยัน หรือ พิ สู จ น์ ค วามสัม พั น ธ์ข องกุ ญ แจส่ ว นตั ว กับ กุ ญ แจ
สาธารณะที6ถือหรือครอบครองอยู่โดยผู้ใช้บริการ เช่น การใช้ในการพิสูจ น์ ลายมือชื6อ
ดิจิ ท ัล ที6 ป รากฏในใบรับ รองอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ด้ ว ยการใช้ ล ายมื อ ชื6 อ ดิ จิท ั ล ในการส่ ง
Certificate Request Message มายังผูใ้ ห้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้น
๒.๒ การยืน ยัน หรือ พิสูจ น์ เงื6อ นไขสําหรับ การตรวจสอบความมีอ ยู่ข อง
องค์กรหรือหน่ วยงาน เช่น การตรวจสอบจากหนังสือรับรองของบริษัทหรือนิติบุคคล
ทีอ6 อกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็ นต้น
๒.๓ การยืนยันหรือพิสูจ น์ เงื6อนไขสําหรับการตรวจสอบข้อมูลของบุ คคล
ซึ6 ง กระทํ า การในนามขององค์ ก รหรือ หน่ ว ยงาน เช่ น การตรวจสอบจากหนั ง สือ
มอบอํานาจ เป็ นต้น
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- ๑๐ ๓. การระบุแ ละยืน ยัน หรือ พิ ส ูจ น์ ต วั บุค คลเมือมี ก ารขอออกกุญ แจใหม่
(Identification and Authentication for Re-key Requests)
สํา หรับ ขัน% ตอนนี% จะครอบคลุ ม ทัง% ในขัน% ตอนที6ใบรับ รองอิเล็ก ทรอนิ ก ส์
หมดอายุลงและกรณีมกี ารเพิกถอนการใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ดังนัน% จึงควรจะเป็ น
ขัน% ตอนทีม6 รี ปู แบบการทํางานทํานองเดียวกันกับการระบุและยืนยันหรือพิสจู น์ตวั บุคคล
เหมือนกับขัน% ตอนแรกทีไ6 ด้มกี ารขอใช้บริการ
๔. การระบุแ ละยืน ยัน หรือ พิ ส ูจ น์ต วั บุค คลเมือมีก ารขอเพิ ก ถอนใบรับ รอง
อิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ (Identification and Authentication for Revocation Requests)
เพื6อ ระบุ ป ระเภทของบุ ค คลที6ส ามารถทํ า การร้อ งขอเพิก ถอนใบรับ รอง
อิเล็กทรอนิกส์และขัน% ตอนในการยืนยันหรือพิสจู น์ขอ้ มูลทีแ6 สดงตัวตนของบุคคลดังกล่าว
รวมทัง% สิทธิของบุคคลนัน%
บทที ๔ ข้อ กํา หนดเกียวกับ การดํา เนิ น การตลอดอายุข องใบรับ รองอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์
(Certificate Life-Cycle Operation Requirements)
ข้อมูลในส่วนนี% ใช้ในการระบุข้อกําหนดในการดําเนิ น การเกี6ย วกับใบรับ รอง
อิเล็กทรอนิกส์สําหรับผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที6รบั ลงทะเบียน
ผูใ้ ช้บริการ และบุคคลทีเ6 กีย6 วข้องอื6น ๆ ให้สอดคล้องกับบทบาทและหน้าทีข6 องตน
๑. การยืนคํา ขอใบรับ รองอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ (Certificate Application)
ส่วนนี% ค วรระบุ ข้อ กํ าหนดเกี6ย วกับ การสมัค รขอใบรับ รองอิเล็ก ทรอนิ ก ส์
ดังต่อไปนี%
๑.๑ บุคคลที6สามารถสมัครขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ได้ เช่น ผู้ท6ีจะมีช6ือ
ในใบรับรอง อิเล็กทรอนิกส์ (Certificate Subject) หรือ RA เป็ นต้น
๑.๒ กระบวนการยื6น คํ า ขอใบรับ รองอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ และภาระหน้ า ที6
ทีเ6 กีย6 วข้อง ตัวอย่างของกระบวนการยื6นขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ อาจเป็ นดังต่อไปนี%
(๑) ผู้ ส่ ง คํ า ขอใบ รั บ รองสร้ า งคู่ กุ ญ แจและส่ ง คํ า ขอใบ รั บ รอง
อิเล็กทรอนิกส์ให้เจ้าหน้าทีร6 บั ลงทะเบียน โดยผูส้ ง่ คําขอใบรับรองต้องให้ขอ้ มูลทีค6 รบถ้วน
และถูกต้องตามระเบียบการขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ให้บริการออกใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส์
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- ๑๑ (๒) เจ้าหน้าที6รบั ลงทะเบียนตรวจคําขอ และลงลายมือชื6อกํากับคําขอ
ที6ผ่ า นการตรวจสอบแล้ ว ไปให้ ผู้ใ ห้ บ ริก ารออกใบรับ รองอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ เจ้า หน้ า ที6
รับลงทะเบียน และผู้ให้บริการออกใบรับ รองอิเล็ก ทรอนิกส์ ต้องกําหนดหลักการและ
วิธกี ารขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์
๒. การพิ จ ารณาคํา ขอใบรับ รองอิ เล็ก ทรอนิ กส์ (Certificate Application
Processing)
เนื% อหาส่วนนี% ควรให้ข้อมูล เกี6ยวกับ กระบวนการพิจารณาคําขอใบรับ รอง
อิเล็กทรอนิกส์ ตัวอย่างกระบวนการ เช่น
๒.๑ ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์และเจ้าหน้ าที6รบั ลงทะเบียน
จะดําเนินการตรวจสอบความถูกต้องของผูส้ มัคร เพื6อการระบุและยืนยันตัวบุคคล
๒.๒ ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์และเจ้าหน้ าที6รบั ลงทะเบียน
จะพิจารณาว่าจะอนุมตั หิ รือไม่อนุมตั กิ ารสมัครขอใช้บริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์
๒.๓ การกําหนดระยะเวลาที6ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ และ
เจ้าหน้าทีร6 บั ลงทะเบียนใช้ในการพิจารณาการยื6นคําขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์
๓. การออกใบรับ รองอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ (Certificate Issuance)
เนื%อหาส่วนนี%ควรให้ขอ้ มูลเกีย6 วกับกระบวนการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์
ในประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี%
๓.๑ ข้อ ปฏิบ ัติข องผู้ให้บ ริก ารออกใบรับ รองอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ ในการออก
ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การตรวจลายมือชื6อและอํานาจกระทําการของเจ้าหน้ าที6
รับลงทะเบียน ตลอดจนการสร้างใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์
๓.๒ วิธีก ารแจ้งผลการออกใบรับ รองอิเล็ก ทรอนิ ก ส์แ ก่ ผู้ใ ช้บ ริก าร เช่ น
การแจ้งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
๔. การยอมรับ ใบรับ รองอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ (Certificate Acceptance)
๔.๑ ข้อปฏิบตั ิของผู้สมัครขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ท6ถี ือเป็ นการยอมรับ
ใบรับ รองอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ เช่ น ผู้ ส มัค รขอใบรับ รองอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ย อมรับ ใบรับ รอง
อิเล็กทรอนิกส์ทผ6ี ใู้ ห้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ออกให้ในกรณีท6ี
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- ๑๒ (๑) ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ มิได้รบั การแจ้งการใด ๆ
จากผูส้ มัครขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ภายในเวลาทีก6 าํ หนด
(๒) ผู้ ใ ช้ บ ริก ารลงลายมื อ ชื6อ กํ า กับ ข้อ ความแจ้ ง การยอมรับ หรือ
ไม่ยอมรับใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์
๔.๒ การเผยแพร่ ใ บรับ รองอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ท6ีไ ด้ ย อมรับ โดยผู้ ส มัค รขอ
ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แล้วซึ6งอาจเผยแพร่โดยผ่านทาง X.500 Directory หรือ LDAP
repository
๔.๓ การแจ้ง ให้ บุ ค คลอื6น ทราบถึง ใบรับ รองอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ท6ีได้ อ อกให้
ผูส้ มัครขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ อาจส่ง
ใบรับ รองอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ท6ีอ อกให้ ผู้ส มัค รขอใบรับ รองอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ แก่ เจ้า หน้ า ที6
รับลงทะเบียน เป็ นต้น
๕. การใช้ค ่กู ญ
ุ แจ และใบรับ รองอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ (Key Pair and Certificate
Usage)
๕.๑ ความรับ ผิ ด ชอบของผู้ ใ ช้ บ ริก ารในการใช้ คู่ กุ ญ แจและใบรับ รอง
อิเล็กทรอนิ ก ส์ เช่ น ผู้ใช้บ ริก ารจะต้อ งใช้กุ ญ แจส่วนตัว (Private Key) และใบรับ รอง
อิเล็กทรอนิกส์ตามนโยบายทีก6 ําหนดในแนวนโยบาย และสัญญาระหว่างผูใ้ ห้บริการออก
ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์กบั ผูใ้ ช้บริการ โดยผูใ้ ช้บริการสามารถใช้กุญแจส่วนตัวหลังจากที6
ผูใ้ ช้บริการได้ยอมรับใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์นนั % แล้ว และไม่สามารถใช้งานกุญแจส่วนตัว
และใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ได้หลังจากใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าวหมดอายุลงหรือ
ถูกเพิกถอน
๕.๒ ความรับผิดชอบของคู่กรณีท6เี กี6ยวข้องในการใช้กุญแจสาธารณะ หรือ
ใบรับ รองอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ข องผู้ใช้บ ริก าร เช่ น คู่ ก รณี ท6ีเกี6ย วข้อ งจะต้ อ งใช้ใบรับ รอง
อิเล็กทรอนิ กส์ตามนโยบายที6กําหนดในแนวนโยบาย และต้องตรวจสอบสถานะของ
ใบรับ รองอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ต ามวิธีท6ีร ะบุ ในแนวนโยบายภายใต้เงื6อนไขเกี6ย วกับ คู่ก รณี
ทีเ6 กีย6 วข้อง
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- ๑๓ ๖. การต่อ อายุใ บรับ รองอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ (Certificate Renewal)
การต่ อ อายุ ใ บรั บ รองอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ห มายถึ ง การออกใบรั บ รอง
อิเล็กทรอนิกส์ใหม่ให้ผใู้ ช้บริการโดยไม่มกี ารเปลีย6 นแปลงกุญแจสาธารณะของผูใ้ ช้บริการ
หรือข้อมูลอื6นใดทีป6 รากฏในใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ การต่ออายุใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์
ควรคํานึงถึงประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี%
๖.๑ กรณี ต่ าง ๆ ที6อนุ ญ าตให้มีก ารต่ ออายุ ใบรับ รองอิเล็กทรอนิ กส์ เช่ น
ใบรับ รองอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ห มดอายุ แ ต่ น โยบายอนุ ญ าตให้ ใ ช้ คู่ กุ ญ แจเดิ ม ต่ อ ไปได้
ให้สามารถต่ออายุใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ได้
๖.๒ บุคคลทีส6 ามารถขอต่ออายุใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ได้ เช่น ผูใ้ ห้บริการ
ออกใบรับ รองอิเล็ก ทรอนิก ส์ อาจอนุ ญ าตให้เจ้าหน้ าที6รบั ลงทะเบียน ขอต่ ออายุแทน
ผู้ใ ช้ บ ริก ารได้ หรือ ผู้ ใ ห้ บ ริก ารออกใบรับ รองอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ อาจต่ อ อายุ ใ บรับ รอง
อิเล็กทรอนิกส์ให้ผใู้ ช้บริการโดยอัตโนมัตเิ มื6อใบรับรองดังกล่าวหมดอายุลง
๖.๓ ควรมีการระบุ กระบวนการในการขอต่ ออายุใบรับรองอิเล็ก ทรอนิ กส์
ทีช6 ดั เจน เช่น การใช้รหัสผ่าน (Password) ในการยืนยันตัวบุคคลอีกครัง% ก่อนการต่ออายุ
ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์
๖.๔ ควรมีวธิ กี ารแจ้งว่าได้ต่ออายุใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ให้ผใู้ ช้บริการแล้ว
๖.๕ ควรระบุ วิธีก ารยอมรับ ใบรับ รองอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ท6ีผู้ ใ ห้ บ ริก ารออก
ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ต่ออายุให้แก่ผใู้ ช้บริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์
๖.๖ ควรอธิบ ายเกี6ย วกับ การเผยแพร่ ใบรับ รองอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ต ลอดจน
วิธกี ารแจ้งบุคคลทีเ6 กีย6 วข้องให้ทราบถึงการต่ออายุใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์
๗. การรับ รองคู่ก ญ
ุ แจใหม่ (Certificate Re-key)
เนื%อหาส่วนนี%ควรให้ข้อมูลเกี6ยวกับการสร้างคู่กุญ แจใหม่ รวมถึงการออก
ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ใหม่เพื6อรองรับคู่กุญแจใหม่ โดยผูใ้ ช้บริการหรือบุคคลอื6น
๗.๑ กรณี ต่ าง ๆ ที6ผู้ให้บ ริการออกใบรับ รองอิเล็กทรอนิ กส์ส ามารถหรือ
ต้ อ งสร้า งคู่ กุ ญ แจ และออกใบรับ รองอิเล็ก ทรอนิ ก ส์เพื6 อ รองรับ คู่ กุ ญ แจใหม่ น%ี เช่ น
กรณีของการเพิกถอนใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ หรือการหมดอายุการใช้งานของคู่กุญแจ
๗.๒ การกําหนดให้บุคคลใดสามารถขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์เพื6อรองรับ
คู่กุญแจใหม่
๗.๓ ควรมีวธิ กี ารแจ้งการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ให้ผใู้ ช้บริการทราบ
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- ๑๔ ๗.๔ ควรระบุ วิธีก ารยอมรับ ใบรับ รองอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ท6ีผู้ใ ห้ บ ริก ารออก
ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์เพื6อรองรับคู่กุญแจใหม่
๗.๕ ควรอธิบ ายเกี6ย วกับ การเผยแพร่ใบรับ รองอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ต ลอดจน
วิธีก ารแจ้งบุ ค คลที6เกี6ย วข้อ งให้ท ราบถึงการออกใบรับ รองอิเล็ก ทรอนิ ก ส์เพื6อ รองรับ
คู่กุญแจใหม่
๘ . ก า ร แ ก้ ไข เป ลี ย น แ ป ล งใ บ รั บ ร อ งอิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ (Certificate
Modification)
เนื% อ หาส่ว นนี% ควรให้ข้อมูลเกี6ย วกับ การออกใบรับ รองอิเล็กทรอนิ ก ส์ใหม่
อัน เนื6องมาจากการแก้ไขเปลี6ย นแปลงข้อมูลในใบรับ รองอิเล็ก ทรอนิ กส์ท6ไี ม่ใช่กุญ แจ
สาธารณะของผูใ้ ช้บริการ เช่น
๘.๑ กรณี ต่ า ง ๆ ที6ผู้ให้ บ ริก ารออกใบรับ รองอิเล็ก ทรอนิ ก ส์อ นุ ญ าตให้
ผู้ ใ ช้ บ ริก ารสามารถแก้ ไ ขเปลี6 ย นแปลงข้ อ มู ล ในใบรับ รองอิเ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ไ ด้ เช่ น
การเปลี6 ย นชื6 อ การเปลี6 ย นแปลง Distinguished Name และการเปลี6 ย นบทบาท
ภาระหน้าทีใ6 นทีท6 าํ งาน
๘.๒ การกํ า หนดให้ บุ ค คลใดสามารถขอแก้ ไ ขเปลี6ย นแปลงใบรับ รอง
อิเล็กทรอนิกส์ได้ เช่น ผูใ้ ช้บริการ เจ้าหน้าทีฝ6 ่ ายบุคคล หรือเจ้าหน้าทีร6 บั ลงทะเบียน เป็ นต้น
๘.๓ ควรมีวธิ กี ารแจ้งการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ให้ผใู้ ช้บริการทราบ
๘.๔ ควรระบุวธิ กี ารยอมรับใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ทผ6ี ใู้ ห้บริการออกให้ใหม่
๘.๕ ควรอธิบ ายเกี6ย วกับ การเผยแพร่ใบรับ รองอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ต ลอดจน
วิธกี ารแจ้งบุคคลทีเ6 กีย6 วข้องให้ทราบถึงการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
๙ . ก า ร เพิ ก ถ อ น แ ล ะ พั ก ใ ช้ ใ บ รับ ร อ งอิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ (Certificate
Revocation and Suspension)
เนื% อหาส่วนนี% ค วรให้ข้อ มูลเกี6ย วกับ การเพิก ถอนและการพัก ใช้ใบรับ รอง
อิเล็กทรอนิกส์
๙.๑ กรณีต่าง ๆ ผูใ้ ห้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ให้มกี ารพักใช้หรือ
เพิก ถอนใบรับ รองอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ เช่ น การเลิก จ้างงานผู้ใช้บ ริก าร การสูญ หายของ
อุปกรณ์เข้ารหัสลับ หรือมีเหตุอนั ควรสงสัยว่ามีการล่วงรูก้ ุญแจส่วนตัวโดยมิชอบ เป็ นต้น
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- ๑๕ ๙.๒ การกํ า หนดให้ บุ ค คลใดสามารถขอเพิ ก ถอนและพัก ใช้ ใ บรับ รอง
อิเล็กทรอนิกส์ของผูใ้ ช้บริการได้ เช่น ผูใ้ ช้บริการ และเจ้าหน้าทีร6 บั ลงทะเบียน เป็ นต้น
๙.๓ ควรมีการระบุกระบวนการขอเพิกถอนและพักใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์
เช่ น การกํ าหนดให้ เจ้าหน้ าที6ร ับ ลงทะเบี ยน หรือผู้ ใช้ บ ริก ารต้ องลงลายมือชื6อกํ า กับ
คําขอเพิกถอนใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้น
๙.๔ ควรมีการกําหนดระยะเวลาทีผ6 ใู้ ช้บริการสามารถขอเพิกถอนใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส์ได้
๙.๕ ควรมีการกําหนดวิธกี ารทีค6 ู่กรณีทเ6ี กี6ยวข้องสามารถตรวจสอบสถานะ
ของใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ได้
๙.๖ ในกรณีท6มี กี ารใช้ Certificate Revocation List (CRL) ในการเผยแพร่
ใบรับ รองอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ท6ี ไ ด้ เ พิ ก ถอนและพั ก ใช้ ควรมี ก ารกํ า หนดความถี6 ข อง
การเผยแพร่ขอ้ มูลดังกล่าว ระยะเวลาระหว่างการสร้าง CRL และเวลาที6เผยแพร่ CRL
ให้สาธารณะทราบ และถ้ามีการให้บริการตรวจสอบสถานะของใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์
แบบออนไลน์ ก็ควรแจ้งให้ส าธารณะทราบถึงวิธีการใช้งาน เงื6อ นไข และข้อกําหนด
ทีเ6 กีย6 วข้องด้วย
๙.๗ ควรกําหนดระยะเวลาการพักใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์
๑๐. บริ ก ารตรวจสอบสถานะของใบรับ รองอิ เล็ก ทรอนิ กส์ (Certificate
Status Services)
ข้อมูลส่วนนี%กล่าวถึงบริการตรวจสอบสถานะของใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์
สําหรับคู่กรณีทเ6ี กีย6 วข้อง และควรมีประเด็นดังต่อไปนี%
๑๐.๑ ลักษณะของบริการตรวจสอบสถานะของใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์
และสภาพพร้อมใช้งานของระบบบริการ รวมถึงนโยบายรองรับกรณีทร6ี ะบบไม่สามารถ
ให้บริการได้
๑๐.๒ ลักษณะของบริการอื6นทีเ6 กีย6 วข้อง
๑๑. การเลิ ก ใช้บ ริก ารใบรับ รองอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ (End of Subscription)
ข้อมูลส่วนนี%ก ล่าวถึงขัน% ตอนที6ผู้ใช้บ ริการปฏิบ ัติในการเลิก ใช้ใบรับ รอง
อิเล็ก ทรอนิ ก ส์ซ6ึงอาจมีสาเหตุ ม าจากการหมดอายุ ของใบรับ รองอิเล็กทรอนิก ส์ หรือ
การเลิกให้บริการโดยผูใ้ ห้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์
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- ๑๖ ๑๒. การเก็บ รัก ษาและการกู้ค ืน กุญ แจ (Key Escrow and Recovery)
ผูใ้ ห้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ควรระบุนโยบายเกีย6 วกับการเก็บรักษา
และการกูค้ นื กุญแจส่วนตัว และการป้ องกัน Session Key (Session Key Encapsulation)
บทที ๕ การควบคุม ความมันคงปลอดภัย ของเครืองมือ อุป กรณ์ การบริหารจัด การ
และการดํา เนิ น งาน (Facility, Management, and Operational Controls)
สํา หรับ เนื% อ หาในบทนี% จ ะครอบคลุ ม การควบคุ ม และการรัก ษาความมัน6 คง
ปลอดภัยทางกายภาพสําหรับ กรณี ท6ีผู้ให้บ ริก ารออกใบรับ รองอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ต้องใช้
ในการสร้า งกุ ญ แจ (Key Generation) การยืน ยัน ตัว บุ ค คล (Subject Authentication)
การออกใบรับ รองอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Certificate Issuance) การเพิ ก ถอนใบรับ รอง
อิเล็ก ทรอนิ ก ส์ (Certificate Revocation) การตรวจสอบระบบและเก็ บ รัก ษาข้อ มู ล
(Auditing and Archiving) ให้มนคงปลอดภั
ั6
ย
ดังนัน% จึงควรมีการกําหนดวิธกี ารในการรักษาความมันคงปลอดภั
6
ยของบุคคล
ทีเ6 กี6ยวข้องเพื6อสร้างความเชื6อมันในการใช้
6
งานใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ และป้ องกันมิให้
มีการบุกรุก หรือเข้าถึงระบบหรือล่วงรูข้ อ้ มูลในระบบการให้บริการของผู้ให้บริการออก
ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ รวมทัง% ป้ องกันมิให้เกิดความผิดพลาดในข้อมูลทีใ6 ช้ในการสร้าง
ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ หรือรายการเพิกถอนใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์กรณีทม6ี กี ารล่วงรู้
กุญแจส่วนตัวของผูใ้ ห้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์โดยมิชอบ
ทัง% นี% ความมัน6 คงปลอดภัย ทางกายภาพ (Physical Security Controls) นั น%
ครอบคลุมในเรื6อง ดังต่อไปนี%
๑. สถานที ตัง4 หรือ การก่อ สร้า งสํา นัก งานในการให้บ ริ ก าร (Site Location
and Construction)
เนื%อหาในส่วนนี%ควรมีการกําหนดพื%นที6ท6ีมีการรักษาความมันคงปลอดภั
6
ย
เป็ นพิเศษ (High Security Zone) หรือการใช้ห้องและตู้นิรภัย การติดตัง% ระบบโทรทัศน์
วงจรปิ ด และระบบตรวจจับการบุกรุกทางกายภาพ เป็ นต้น
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- ๑๗ ๒. การเข้า ถึงทางกายภาพ (Physical Access)
ควรกํ า หนดเกี6 ย วกับ การเข้า ออกระหว่ า งพื% น ที6 สํ า นั ก งานกับ พื% น ที6 ท6ี มี
การรักษาความมันคงปลอดภั
6
ยเป็ นพิเศษ การเคลื6อนย้ายจากพื%นที6หนึ6งไปยังอีกพื%นที6
หนึ6ง ให้มีการป้ องกันการเข้าถึงทางกายภาพ เช่น การพิสูจน์ ตวั บุคคลก่อนอนุ ญาตให้
เข้าถึงระบบให้บ ริก ารได้ อาจทําได้โดยการใช้บ ัต รแถบแม่ เหล็ก และการตรวจสอบ
ลายนิ%วมือ เป็ นต้น นอกจากนี% ยังควรมีการคํานึงถึงการบริหารจัดการระบบไฟฟ้ าและ
ระบบปรับอากาศ การป้ องกันภัยจากนํ% า การจัดเก็บ Backup Media ไว้ในสถานที6อ6ืน
ทีไ6 ด้รบั การป้ องกันการเข้าถึง ป้ องกันภัยจากไฟและนํ%า
๓. การควบคุม ความมันคงปลอดภัย ด้ า นกายภาพ (Physical Security
Controls)
ผู้ ใ ห้ บ ริก ารออกใบรับ รองอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ค วรบรรยายวิ ธีก ารควบคุ ม
ด้านกายภาพของสถานทีป6 ระกอบการในหัวข้อดังต่อไปนี%
๓.๑ สถานทีต6 งั % ของผูใ้ ห้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ และการจัดแบ่ง
พืน% ทีต6 ามระดับของความมันคงปลอดภั
6
ยทีต6 อ้ งการ
๓.๒ การควบคุ ม การเข้า ถึง พื%น ที6ท6ีต้ อ งการระดับ ความมัน6 คงปลอดภัย
ทีต6 ่างกัน
๓.๓ การดูแลเรื6องพลังงานไฟฟ้ า การไหลเวียนของนํ%า การควบคุมสภาพ
อากาศ อุ ณ หภู มิ แ ละความชื% น สัม พั ท ธ์ การป้ องกัน การเกิ ด อัค คี ภั ย เพื6 อ ป้ องกัน
การหยุดชะงักของการให้บริการจากเหตุเหล่านี%
๓.๔ การเก็ บ รัก ษาสื6อ ที6 ใ ช้ เ ก็ บ ข้ อ มู ล ของผู้ ใ ห้ บ ริก ารออกใบรับ รอง
อิเล็กทรอนิกส์ให้มนคงปลอดภั
ั6
ย ตลอดจนการกําหนดให้มกี ารสํารองข้อมูลนอกสถานที6
ประกอบการเพื6อป้ องกันการสูญเสีย หรือสูญหายของข้อมูล
๔. การค วบ คุ ม กระบ วน การต่ า ง ๆ ใน การดํ า เนิ น การ (Procedural
Controls)
ผูใ้ ห้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ควรมีการจัดบทบาทและหน้าทีข6 อง
บุคลากรในองค์กรให้เหมาะสม และกําหนดนโยบายเกี6ยวกับการทํางานของบุคลากร
ในแต่ละบทบาท เช่น วิธกี ารระบุและยืนยันตัวบุคคล หรือวิธกี ารเข้าถึงข้อมูลสําคัญโดย
บุคคลในบทบาทต่ าง ๆ โดยการแบ่ งแยกหน้ าที6ซ6ึงไม่อนุ ญ าตให้บุคคลหนึ6งรับหน้ าที6
ในหลายบทบาทด้วยเหตุผลด้านความมันคงปลอดภั
6
ยของข้อมูล
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- ๑๘ ๕. การกู้ ค ื น ระบ บ อั น เกิ ด จากพฤติ การณ์ ที กระทบ ต่ อ ค วาม มัน ค ง
ปลอ ดภัย ขอ งข้ อ มู ล และภัย พิ บ ัติ อ ัน เกิ ด แก่ ร ะบบ (Compromise and Disaster
Recovery)
ผู้ให้บ ริก ารออกใบรับ รองอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ค วรมีน โยบายในการกู้คืน ระบบ
อันเกิดจากพฤติการณ์ทก6ี ระทบต่อความมันคงปลอดภั
6
ยของข้อมูลและภัยพิบตั อิ นั เกิดแก่
ระบบ เช่ น ข้ อ มู ล ถู ก ทํ า ลายอั น เนื6 องมาจากอุ บ ั ติ เ หตุ ห รือ สาเหตุ อ6ื น ใด เพื6 อ ให้
การให้บริการไม่หยุดชะงัก
๖ . การเลิ ก กิ จ การขอ งผู้ใ ห้ บ ริ ก ารอ อ กใบรับ รอ งอิ เ ล็ก ทรอ นิ กส์ แ ล ะ
เจ้า หน้ า ทีรับ ลงทะเบีย น (CA or RA Termination)
ใน กรณี ที6 ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารออกใบรั บ รองอิ เ ล็ ก ท รอนิ ก ส์ ห รื อ เจ้ า ห น้ าที6
รับลงทะเบียนเลิกกิจการจะต้องมีการแจ้งให้บุคคลทีเ6 กีย6 วข้องทราบ รวมถึงผูท้ ร6ี บั ผิดชอบ
ข้อมูลของผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์และเจ้าหน้ าที6รบั ลงทะเบียนเพื6อให้
เกิดผลกระทบต่อผูใ้ ช้บริการน้อยทีส6 ดุ
บทที ๖ ก ารค วบ คุ ม ค วาม มัน ค งป ล อ ด ภัย ด้ า น เทค นิ ค (Technical Security
Controls)
สําหรับเนื% อหาในส่วนนี% เป็ น การกําหนดมาตรการด้านการรัก ษาความมัน6 คง
ปลอดภัยของกุญแจและข้อมูลสําหรับอนุ ญาตให้ใช้กุญแจ เช่น PIN และ Password และ
ประเด็นต่าง ๆ ทีเ6 กีย6 วกับการบริหารจัดการกุญแจ
๑. การสร้า งและติ ด ตัง4 คู่ก ญ
ุ แจ (Key Pair Generation and Installation)
การสร้างและการติดตัง% คู่กุญ แจมีประเด็นที6ต้องพิจ ารณาและกําหนดเป็ น
นโยบาย ดังต่อไปนี%
๑.๑ ใครเป็ น ผู้ส ร้า งคู่กุ ญ แจให้ผู้ใช้บ ริก าร และสร้า งโดยซอฟต์แ วร์ห รือ
ฮาร์ดแวร์
๑.๒ วิธกี ารทีผ6 ใู้ ช้บริการจะได้รบั กุญแจส่วนตัวของตนแบบมันคงปลอดภั
6
ย
เป็ นไปได้อย่างไรบ้าง
๑.๓ วิธีก ารที6 ผู้ ใ ห้ บ ริก ารออกใบรับ รองอิเล็ก ทรอนิ ก ส์จ ะได้ ร ับ กุ ญ แจ
สาธารณะของผูใ้ ช้บริการแบบมันคงปลอดภั
6
ยเป็ นไปได้อย่างไรบ้าง
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- ๑๙ ๑.๔ คู่ ก รณี ท6ี เกี6 ย วข้ อ งจะได้ ร ับ กุ ญ แจสาธารณะของผู้ ใ ห้ บ ริก ารออก
ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แบบมันคงปลอดภั
6
ยเป็ นไปได้อย่างไรบ้าง
๑.๕ ความยาวของคู่กุญแจเป็ นเท่าใด เช่น กุญแจอาจมีความยาว ๑,๐๒๔
บิต RSA และ ๑,๐๒๔ บิต DSA
๑.๖ ใครเป็ นผู้ ท6ี กํ า หนดพารามิ เ ตอร์ข องกุ ญ แจสาธารณะ และมี ก าร
ตรวจสอบคุณภาพของพารามิเตอร์ระหว่างการสร้างกุญแจหรือไม่
๑.๗ วัตถุ ประสงค์ท6ีอาจจะนํ าคู่กุญแจไปใช้ หรือวัตถุ ประสงค์ท6ีควรจํากัด
การใช้คู่กุ ญ แจคือ อะไร สํา หรับ ใบรับ รองตาม X.509 นัน% วัต ถุ ป ระสงค์เหล่ านี% ค วรจะ
สอดคล้องกับการใช้งานกุญแจตามมาตรฐาน X.509 เวอร์ชนั 6 ๓
๒. การป้ อ งกัน กุญ แจส่ ว นตัว (Private Key Protection) และการจัด การ
ค วบคุ ม ชิ4 น ส่ ว น สํ า หรับ การเข้ า รหัส ลับ (Cryptographic Module Engineering
Control)
ในส่วนนี% ควรกําหนดวิธีการป้ องกันกุ ญ แจส่วนตัวและการใช้ง านชิ%นส่ว น
สํ า หรับ การเข้ า รหั ส ลั บ ของผู้ ใ ห้ บ ริก ารออกใบรับ รองอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เจ้ า หน้ า ที6
รับลงทะเบียน ผูใ้ ช้บริการ และผูใ้ ห้บริการเก็บข้อมูล โดยคํานึงถึงความมันคงปลอดภั
6
ย
และความเสีย หายอัน เกิด จากการเก็บ รัก ษากุ ญ แจส่วนตัว การสํารองกุ ญ แจส่วนตัว
และการบันทึกถาวรกุญแจส่วนตัว ทัง% นี% ให้พจิ ารณาคําถาม ดังต่อไปนี%
๒.๑ ถ้ามีก ารใช้งานชิ%น ส่ว นสําหรับ การเข้า รหัส ลับ (อาจเป็ น ซอฟต์แ วร์
ฮาร์ดแวร์ และ หรือเฟิ รม์ แวร์) ควรจะอ้างอิงตามมาตรฐานใด
๒.๒ จําเป็ นต้องมีการควบคุมการเข้าถึงกุญแจส่วนตัว โดยผูม้ สี ทิ ธิมากกว่า
๑ คนหรือไม่ (แบบ m out of n)
๒.๓ มีนโยบายในการเก็บรักษากุญแจส่วนตัวหรือไม่ (Key Escrow)
๒.๔ มีนโยบายในการสํารองกุญแจส่วนตัวหรือไม่ (Private Key Backup)
๒.๕ มีนโยบายในการบันทึกถาวรกุญแจส่วนตัวหรือไม่ (Private Key Archival)
๒.๖ ในกรณีใดบ้างที6จะมีการถ่ายโอนกุญแจส่วนตัวเข้าไปในหรือออกจาก
ชิน% ส่วนสําหรับเข้ารหัสลับ
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- ๒๐ ๒.๗ การจัดเก็บกุญ แจส่วนตัวในชิ%นส่วนสําหรับเข้ารหัสลับ (Private Key
Storage in Cryptographic Module) จะทําด้วยวิธใี ด เช่น เก็บในรูปแบบข้อมูลธรรมดา
ทีอ6 ่านเข้าใจได้ (Plaintext) รูปแบบของข้อมูลทีม6 กี ารเข้ารหัสลับ (Encrypted) หรือการแยก
กุญแจ (Split Key) เป็ นต้น
๒.๘ ใครเป็ นผูท้ ม6ี สี ทิ ธิในการใช้งานกุญแจส่วนตัว ด้วยวิธอี ย่างไร
๒.๙ ใครเป็ นผูม้ สี ทิ ธิในการยกเลิกการใช้งานกุญแจส่วนตัว ด้วยวิธอี ย่างไร
๒.๑๐ ใครมีสทิ ธิทาํ ลายกุญแจส่วนตัว ด้วยวิธอี ย่างไร
๒.๑๑ รายละเอียดความสามารถของชิน% ส่วนสําหรับเข้ารหัสลับ เป็ นอย่างไร
(อาจอ้างถึงมาตรฐานทีเ6 กีย6 วข้อง เช่น FIPS 140-1)
๓. รายล ะเอี ย ด อื น เกี ย วกับ ก ารจัด ก ารแ ล ะบ ริ ห ารคู่ ก ุ ญ แ จ (Other
Aspects of Key Pair Management)
ในส่วนนี%ควรกําหนดวิธกี ารในการจัดการและบริหารคู่กุญแจของผูใ้ ห้บริการ
ออกใบรับ รองอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ เจ้า หน้ า ที6ร ับ ลงทะเบีย น ผู้ ใช้บ ริก าร และผู้ให้ บ ริก าร
เก็บข้อมูล โดยพิจารณาคําถาม ดังต่อไปนี%
๓.๑ ควรมีการเก็บบันทึกถาวรของกุญแจสาธารณะ (Public Key Archival)
หรือไม่ ถ้ามีใครจะเป็ นผูท้ ําหน้าทีเ6 ก็บบันทึกถาวร และการควบคุมความมันคงปลอดภั
6
ย
ของระบบเก็บบันทึกถาวร ทัง% ในเรื6องความจําเป็ นในการปกป้ องซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์
ทีเ6 กีย6 วข้องกับการใช้งานกุญแจสาธารณะอยู่ตลอดเวลา
๓.๒ ระยะเวลาใช้ ง านของใบรับ รองอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ และคู่ กุ ญ แจของ
ผูใ้ ช้บริการเป็ นเท่าใด
๔. ข้อ มูล ทีใช้ใ นการติ ด ตัง4 ใบรับ รองของผูใ้ ช้บ ริก าร (Activation Data)
เนื%อหาในส่วนนี%ควรกําหนดวิธกี ารป้ องกันข้อมูลทีจ6 าํ เป็ นต้องใช้ในการติดตัง%
ใบรับรองของผูใ้ ช้บริการ (Activation Data) ซึง6 อาจหมายถึง รหัสอ้างอิง (Reference Code)
และรหัสติด ตัง% (Installation Code) เพื6อใช้ในการยืน ยัน ตัวผู้ใช้บ ริก ารในขัน% ตอนการ
ติ ด ตั ง% ใบรับ รอง ซึ6 ง เป็ นข้ อ มู ล ที6 ผู้ ใ ช้ บ ริก ารได้ ร ับ จากผู้ ใ ห้ บ ริก ารออกใบรับ รอง
อิเล็กทรอนิกส์โดยตรงหรือจากเจ้าหน้าทีร6 บั ลงทะเบียน

๔๖๘

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

คอมพิวเตอร์และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

- ๒๑ ๕. การควบคุม ความมันคงปลอดภัย ของระบบคอมพิ ว เตอร์ (Computer
Security Controls)
เนื% อ หาในส่ว นนี% ค วรอธิบ ายการควบคุ ม ความมัน6 คงปลอดภัย ของระบบ
คอมพิ ว เตอร์ เพื6 อ ให้ เ กิ ด ความน่ าเชื6 อ ถื อ ของระบบผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารออกใบรับ รอง
อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีการควบคุมการเข้าถึง (Access Control) มีการตรวจสอบ (Audit)
ระบบของผู้ให้บ ริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ การยืนยันตัวบุคคล (Identification
และ Authentication) การทดสอบระบบความมัน6 คงปลอดภัย (Security testing) และ
ทดสอบการบุ ก รุก ระบบ (Penetration Testing) โดยที6ระบบการควบคุ ม ความมัน6 คง
ปลอดภัย นั น% ต้ อ งได้ร ับ การประเมิน ตามมาตรฐานสากล เช่ น The Trusted System
Evaluation Criteria (TCSEC)
๖ . การควบคุม ทางเทคนิ คขอ งระบบให้ บ ริ ก าร (Life Cycle Technical
Controls)
เนื%อหาในส่วนนี%ควรจะกล่าวถึงการควบคุมการพัฒนาระบบและการควบคุม
การบริหารจัดการด้านความมันคงปลอดภั
6
ย การควบคุมการพัฒนาระบบนัน% รวมความถึง
ความมันคงปลอดภั
6
ยของสภาพแวดล้อมในการพัฒนาระบบ บุคลากรทีพ6 ฒ
ั นาระบบ และ
การออกแบบระบบ เป็ นต้น
การควบคุ ม การบริห ารจัด การด้านความมัน6 คงปลอดภัย หมายความถึง
การใช้เครื6องมืออุปกรณ์ (Tools) และกระบวนการ (procedure) เพื6อให้เกิดความมันใจ
6
ด้า นความมัน6 คงปลอดภั ย ของระบบปฏิบ ัติ ก าร (Operational Systems) และระบบ
เครือข่าย (Networks)
๗. การควบคุม ความมันคงปลอดภัย ทางเครือ ข่ า ย (Network Security
Controls)
เนื%อหาในส่วนนี%ระบุการควบคุมความมันคงปลอดภั
6
ยทางเครือข่ายของระบบ
ผู้ให้บ ริก ารออกใบรับ รองอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ โดยป้ อ งกัน มิใ ห้ เข้าถึง ระบบได้โดยมิช อบ
ด้ว ยกลไกของอุ ป กรณ์ ร ัก ษาความมัน6 คงปลอดภัย หลายส่ ว นหลายลํ าดับ ชัน% ได้แ ก่
อุปกรณ์เลือกเส้นทาง (Router) ตัวป้ องกันการบุกรุก (Firewall) ระบบตรวจสอบผู้บุกรุก
(Intrusion Detection System: IDS)
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- ๒๒ ๘. ข้อ กํา หนดสํา หรับ การประทับ เวลาในบัน ทึก ต่า ง ๆ (Time-stamping)
หากกํ า หนดให้มีก ารประทับ เวลาในบัน ทึก ต่ า ง ๆ ควรระบุ ไ ว้ในส่ว นนี%
และกล่าวถึงแหล่งทีม6 าของเวลาและความน่าเชื6อถือประกอบด้วย
บทที ๗ การกํา หนดรูป แบบของใบรับ รองอิ เล็ก ทรอนิ กส์ รายการเพิ ก ถอน และ
สถานะของใบรับ รองอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ (Certificate, CRL, and OCSP Profiles)
๑. รูป แบบของใบรับ รองอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ (Certificate Profile)
เนื%อหาในส่วนนี%กําหนดรายละเอียดเกีย6 วกับประเด็นดังต่อไปนี% (อ้างอิงตาม
IETF RFC 3280)
๑.๑ เวอร์ชนของใบรั
ั6
บรองอิเล็กทรอนิกส์ทส6ี นับสนุน
๑.๒ ข้อ มู ล ใน Certificate Extensions และความสํา คัญ (Criticality) ของ
ข้อมูลดังกล่าว OID ของขัน% ตอนวิธีการเข้ารหัสลับ (Cryptographic Algorithm Object
Identifiers)
๑.๓ รูป แบบชื6อ ของผู้ให้บ ริก ารออกใบรับ รองอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ เจ้า หน้ า ที6
รับลงทะเบียน และผูใ้ ช้บริการ
๑.๔ OID ของแนวนโยบายทีเ6 กีย6 วข้อง
๒. รูป แบบรายการเพิ ก ถอ น ใบรับ รอ ง (Certification Revocation List
Profile)
๒.๑ เนื% อ หาในส่ ว นนี% กํ า หนดรายละเอี ย ดเกี6ย วกับ ประเด็ น ดัง ต่ อ ไปนี%
(อ้างอิงตาม IETF RFC 3280) เวอร์ชนของรายการเพิ
ั6
กถอนใบรับรองทีส6 นับสนุน และ
๒.๒ รายการเพิกถอนใบรับรอง และข้อมูลใน CRL Entry Extensions และ
ความสําคัญของข้อมูลดังกล่าว (Criticality)
๓. รูป แบบโปรโตคอล OCSP (OCSP Profile)
ในส่วนนี%แสดงถึงเนื%อหาและรูปแบบของข้อมูลที6ใช้ในการตรวจสอบสถานะ
ของใบรับ รองโดยใช้โปรโตคอล OCSP (Online Certificate Status Protocol) รวมทัง%
ข้อมูลอื6น ๆ เช่น เวอรชันของ
6
OCSP และข้อมูลเพิม6 เติมทีส6 ามารถระบุลงไปใน OCSP
(อ้างอิงตาม IETF RFC 2560)
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- ๒๓ บทที ๘ การต รวจสอ บการปฏิ บัติ ต าม กฎข้ อ บัง คับ ต่ า ง ๆ แล ะการประเมิ น
ความเสียงอืน ๆ (Compliance Audit and Other Assessment)
สําหรับ เนื% อ หาในส่ว นนี% จ ะต้องกําหนดเกี6ย วกับ รายการที6ต้องมีก ารประเมิน
ความเสี6 ย ง หรือ ระเบี ย บวิ ธี (Methodology) ที6 ใ ช้ ใ นการประเมิ น ความเสี6ย ง เช่ น
การประเมินความเสีย6 งตามแนวทางของ WebTrust เป็ นต้น
นอกจากนัน% ก็อาจกําหนดความถี6ของการตรวจสอบหรือประเมินความเสี6ยง
ทัง% นี% ในการประเมินนัน% ก็ต้องประเมินตามแนวนโยบายและแนวปฏิบตั ิ และประเมิน
ทัง% ก่อนมีการให้บริการ เมื6อมีการให้บริการ และการตรวจสอบกรณีมคี วามเป็ นไปได้ทจ6ี ะ
มีการล่วงรูโ้ ดยมิชอบอันเป็ นการกระทบถึงความมันคงปลอดภั
6
ย
ทัง% นี% จําเป็ นต้องระบุคุณสมบัติของบุคลากรที6ทําหน้าที6ตรวจสอบและประเมิน
ความเสีย6 งการดําเนินการเกีย6 วกับผลการประเมิน เช่น การระงับการดําเนินการชัวคราว
6
หรือการเพิกถอนใบรับรองทีอ6 อก เป็ นต้น
บทที ๙ ข้ อ กํ า หน ด อื น ๆ แล ะประเด็น กฎหม าย (Other Business and Legal
Matters)
สําหรับเนื%อหาในส่วนนี% จะกําหนดเกี6ยวกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียม (Fees)
ความรับผิดชอบทางการเงิน (Financial Responsibility) ทัง% ในส่วนทีเ6 กีย6 วกับการดําเนินการ
หรือกรณีมกี ารเรียกร้องค่าเสียหายจากการให้บริการเกิดขึน% รวมทัง% ประเด็นข้อกฎหมาย
ต่าง ๆ
อย่างไรก็ตาม ในการจัดทําแนวนโยบายและแนวปฏิบตั ิ นัน% หากผู้ให้บริการ
ออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ต้องการให้เอกสารฉบับดังกล่าวถือเป็ นสัญญาฉบับหนึ6งหรือ
เป็ น ส่ว นหนึ6 งของสัญ ญาในการให้บ ริก าร ก็อ าจจําเป็ น ต้ องพิจ ารณาเพิ6ม เติม เนื% อ หา
เกีย6 วกับข้อจํากัดความรับผิด (Limitation of Liability) ไว้ในแนวนโยบายหรือแนวปฏิบตั ิ
ด้วย แต่ ห ากไม่ป ระสงค์ให้แนวนโยบายและแนวปฏิบตั ิเป็ นสัญ ญาหรือส่วนหนึ6 งของ
สัญญาในการให้บริการ ก็อาจจําเป็ นต้องมีการจัดทําสัญญาในการให้บริการผู้ใช้บริการ
หรือ คู่ก รณี ท6ีเกี6ย วข้อ งซึ6งมีข้อ ความกําหนดเกี6ย วกับ ข้อ จํา กัด ความรับ ผิด ของบุ ค คล
ดังกล่าวในการให้บริการเอาไว้ดว้ ย
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- ๒๔ ๑. ค่า ธรรมเนี ย ม (Fees)
สําหรับค่ าธรรมเนียมในการให้บริการนัน% อาจกําหนดให้ผู้ให้บ ริก ารออก
ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ซง6ึ ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ผูใ้ ห้บริการเก็บรักษา
ข้อมูล หรือผูใ้ ห้บริการในฐานะเจ้าหน้าทีร6 บั ลงทะเบียน จัดเก็บค่าธรรมเนียมได้จากกรณี
ทีม6 กี ารออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ หรือต่ออายุใบรับรองดังกล่าว (Certificate Issuance
or Renewal Fees) ค่ า ธรรมเนี ย มในการเข้า ถึงใบรับ รอง (Certificate Access Fees)
การเข้าถึงข้อมูล เกี6ย วกับ การเพิกถอนหรือสถานะล่าสุดของใบรับ รองอิเล็กทรอนิ ก ส์
ค่าธรรมเนียมสําหรับบริการอื6น ๆ เช่น การเข้าถึงแนวนโยบายหรือแนวปฏิบตั ิ ทัง% นี%
ผู้ให้บ ริก ารออกใบรับ รองอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ อาจจัด ทํ านโยบายในการคืน ค่ าธรรมเนี ย ม
(Refund Policy) ไว้ดว้ ย
๒. ความรับ ผิด ชอบทางการเงิ น (Financial Responsibility)
เนื% อ หาในส่ ว นนี% ค วรกํ า หนดขึ%น เกี6ย วกับ ความรับ ผิด ในการดํ า เนิ น การ
ทีเ6 กิดขึน% (Operational PKI Responsibilities) การรักษาสถานะของผูใ้ ห้บริการให้สามารถ
ชํ า ระหนี% แ ละจ่ า ยค่ า เสีย หายในกรณี ท6ี ต้ อ งรับ ผิ ด ได้ (to Remain Solvent and Pay
Damages) ทัง% นี% อาจมีก ารเพิ6 ม เติ ม เนื% อ หาที6 เกี6ย วกับ วงเงิน ประกัน ความเสีย หาย
ที6คุ้มครองความรับผิดที6เกิดขึ%น (Insurance Coverage for Liabilities) และความรับผิด
ในอนาคต (Contingencies) สินทรัพย์ทป6ี รากฏในงบดุล (Assets on The Balance Sheet)
หนังสือคํ%าประกัน (Surety Bond) เล็ตเตอร์ อ๊อฟ เครดิต (Letter of Credit) ค่าสินไหม
ทดแทน (Indemnity) และอาจให้ ค วามคุ้ ม ครองเพิ6 ม เติ ม ด้ ว ยการกํ า หนดเกี6 ย วกับ
การประกันภัย (Insurance) หรือการให้คาํ รับรอง (Warranty)
๓. การรัก ษาความลับ ของข้อ มูล ทางธุร กิ จ (Confidentiality of Business
Information)
ด้ ว ยข้ อ มู ล บางประเภทเป็ นความลั บ ทางธุ ร กิ จ ที6 จํ า เป็ นต้ อ งเก็ บ ไว้
เป็ นความลับ เช่น แผนทางธุรกิจ (Business Plan) ข้อมูลการขาย (Sales Information)
ความลับทางการค้า (Trade Secrets) และข้อมูลที6ได้จากบุคคลที6สามภายใต้ข้อตกลง
ไม่ เปิ ด เผยความลับ (Nondisclosure Agreement) จึงจํ า เป็ น ต้ อ งกํ า หนดขอบเขตใน
การรักษาความลับ ข้อมูลที6อยู่นอกเหนือจากข้อตกลงว่าด้ว ยการรักษาความลับ และ
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- ๒๕ ความรับผิดของบุคคลทีเ6 กี6ยวข้องซึ6งได้รบั ข้อมูลลับนัน% ทัง% นี% อาจต้องมีกลไกทําให้เกิด
ความเชื6อมันว่
6 าจะมีการปกป้ องมิให้เกิดพฤติการณ์ทก6ี ระทบต่อความมันคงปลอดภั
6
ยของ
ข้อมูล (Compromise)
๔. นโยบายในการรัก ษาความเป็ นส่ว นตัว หรือ ข้อ มูล ส่ว นบุค คล (Privacy
of Personal Information)
ในการให้บ ริก ารของผู้ให้บ ริก ารออกใบรับ รองอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ เจ้าหน้ า ที6
รับลงทะเบียน หรือบุคคลอื6น ๆ ซึ6งให้บริการที6เกี6ยวข้องนัน% จําเป็ นต้องให้ความสําคัญ
สํ า หรับ การรัก ษาความเป็ นส่ ว นตั ว หรือ เก็ บ ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของผู้ ใ ช้ บ ริก ารไว้
เป็ น ความลับ จะเปิ ดเผยได้เพีย งข้อ มู ล บางอย่ า งเท่ า นั น% เช่ น ข้อ มู ล ที6ต้ อ งเผยแพร่
โดยการบันทึกไว้ในใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ชื6อ ชื6อสกุล ของผูใ้ ช้บริการ เป็ นต้น
ดั ง นั %น การดํ า เนิ น การเกี6 ย วกั บ ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลจึ ง ต้ อ งดํ า เนิ น การ
ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการนั %น หรือ กรณี ท6ี ย ัง ไม่ มี ก ารใช้ บ ั ง คับ กฎหมายเช่ น ว่ า นั %น
ก็อาจจําเป็ นต้องดําเนินการตามหลักเกณฑ์ในการให้ความคุม้ ครองในเรื6องดังกล่าวตาม
มาตรฐานสากล เช่น ตามแนวทางของ OECD Guidelines
ด้วยเหตุน%ี ในการดําเนินการใด ๆ เกี6ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล จึงควรได้รบั
ความยิน ยอมจากผู้ใช้บ ริก าร ก่ อ นจะมีก ารเปิ ด เผยข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลดังกล่ าว ทัง% นี%
จะต้องกําหนดข้อยกเว้นกรณีท6จี ําเป็ นต้องมีการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีท6ตี ้อง
ดําเนินการตามกฎหมายฉบับต่าง ๆ หรือเมื6อมีคําสังศาล
6
หรือเมื6อมีคําสังทางปกครอง
6
เป็ นต้น ไว้ดว้ ย
๕. ทรัพย์สิ น ทางปัญ ญา (Intellectual Property Rights)
ให้ กํ า หนดเรื6 อ งทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญ า อั น ได้ แ ก่ ลิ ข สิ ท ธิ d สิ ท ธิ บ ั ต ร
เครื6อ งหมายการค้า หรือ ความลับ ทางการค้าซึ6ง บุ ค คลที6เกี6ย วข้อ งอาจมีห รือ ใช้สิท ธิ
เรียกร้องตามทีก6 าํ หนดไว้ในแนวนโยบาย แนวปฏิบตั ิ ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ชื6อ กุญแจ
หรือภายใต้การอนุญาตหรือทีก6 าํ หนดไว้ในข้อตกลงใด ๆ กับบุคคลทีเ6 กีย6 วข้อง
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- ๒๖ ๖. คํา รับ รอง (Representations and Warranties)
ในส่วนนี%จะกําหนดให้บุคคลทีเ6 กีย6 วข้องทําคํารับรองในเรื6องต่าง ๆ ทีก6 ําหนด
ไว้ ใ นแนวนโยบายหรือ แนวปฏิบ ัติ เช่ น การกํ า หนดให้ ผู้ ใ ห้ บ ริก ารออกใบรับ รอง
อิเล็ก ทรอนิ ก ส์ ต้ อ งให้ ก ารรับ รองว่ า ข้อ มู ล หรือ ข้อ เท็จ จริง ที6บ ัน ทึก ไว้ใ นใบรับ รอง
อิเล็ก ทรอนิ ก ส์นั น% ถู ก ต้ อ ง ตามที6ได้มีก ารกํ า หนดให้แ นวปฏิบ ัติเป็ น ข้อ ตกลงในการ
ให้บ ริก าร รวมทัง% กรณี มีก ารกํ าหนดให้มีก ารให้คํารับ รองที6กํ าหนดไว้ในสัญ ญาหรือ
ข้อตกลงอื6น ๆ เช่น ข้อตกลงในการให้บริการกับผู้ใช้บริการ (Subscriber Agreement)
และข้อตกลงในการให้บริการกับคู่กรณีทเ6ี กีย6 วข้อง (Relying Party Agreement)
๗. การปฏิ เสธความรับ ผิด ตามคํา รับ รอง (Disclaimers of Warranties)
ในเนื% อหาของแนวนโยบายหรือแนวปฏิบ ัตินัน% ให้มีก ารกําหนดเกี6ย วกับ
การปฏิเสธความรับ ผิด ตามคํารับ รองหรือ กําหนดเนื% อ หาเกี6ย วกับ เรื6อ งดังกล่ าวไว้ใน
สัญญาในการให้บริการฉบับต่าง ๆ
๘. ข้อ จํา กัด ความรับ ผิด (Limitations of Liability)
ในการให้บริการนัน% อาจมีการกําหนดเกีย6 วกับข้อจํากัดความรับผิดไว้ดว้ ยก็ได้
โดยอาจพิจารณาจากลัก ษณะของการจํากัด ความรับ ผิด และจํานวนเงิน ค่ าเสีย หาย
ทีจ6 ํากัดความรับผิด เช่น ค่าเสียหายอันเนื6องมาจากการผิดสัญญา (Incidental Damages)
ค่าเสียหายจากการสูญเสียกําไรในอนาคต (Consequential Damages)
๙. ค่า สิ น ไหมทดแทน (Indemnities)
สําหรับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนัน% อาจมีการกําหนดให้ค่สู ญ
ั ญาฝ่ ายใด
ต้องรับผิด ทัง% นี% โดยอาจมีการกําหนดไว้ในแนวนโยบาย แนวปฏิบตั ิ หรือสัญญา หรือ
ข้อตกลงต่าง ๆ เช่น การกําหนดให้ผใู้ ช้บริการต้องรับผิดในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
กรณี ท6ีผู้ใช้บ ริก ารได้แ ถลงข้อ มู ล หรือ ข้อ เท็จ จริงของตนที6ต้อ งบัน ทึก ไว้ในใบรับ รอง
อิเล็กทรอนิกส์เป็ นเท็จหรือไม่ตรงกับความจริง หรือกรณีท6คี ู่กรณีท6เี กีย6 วข้องต้องรับผิด
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที6เกิดขึ%นกับผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ในกรณี ท6ี
ไม่ตรวจสอบการเพิกถอนใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์
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- ๒๗ สําหรับในบทที6 ๙ นี% นอกจากหัวข้อข้างต้นแล้ว อาจมีการกําหนดเนื%อหา
เกีย6 วกับการเลิกสัญญา การติดต่อสื6อสารระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ การแก้ไข
ปรับปรุงแนวนโยบาย หรือแนวปฏิบตั ิ การระงับข้อพิพาท กฎหมายที6ใช้บงั คับ รวมทัง%
เนื%อหาอื6น ๆ ทีผ6 ใู้ ห้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ประสงค์จะกําหนดเพิม6 เติมได้อกี ด้วย
เอกสารอ้า งอิ ง
Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate Policy and Certification
Practices Framework (RFC 3647)
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ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
เรื6อง แนวนโยบายและแนวปฏิบตั ใิ นการรักษาความมันคงปลอดภั
6
ยด้านสารสนเทศ
ของหน่วยงานของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๕๓
ด้วยปั ญหาด้านการรักษาความมันคงปลอดภั
6
ยให้กบั สารสนเทศมีความรุนแรง
เพิม6 ขึน% ทัง% ในประเทศและต่างประเทศ อีกทัง% ยังมีแนวโน้มทีจ6 ะส่งผลกระทบต่อภาครัฐและ
ภาคธุ ร กิจ มากขึ%น ทํ า ให้ ผู้ ป ระกอบการ ตลอดจนองค์ ก ร ภาครัฐ และภาคเอกชน
ทีม6 กี ารดําเนินงานใด ๆ ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบสารสนเทศขององค์กร
ขาดความเชื6อ มัน6 ต่ อ การทํ า ธุ ร กรรมทางอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ใ นทุ ก รูป แบบ ประกอบกับ
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตระหนักถึงความจําเป็ นที6จะส่งเสริมและผลักดัน
ให้ประเทศสามารถยกระดับการแข่งขันกับประเทศอื6น ๆ โดยการนํ าระบบสารสนเทศ
และการสื6อสารมาประยุกต์ใช้ประกอบการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างแพร่หลาย
จึงเห็นความสําคัญที6จะนํ ากฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ มาบังคับใช้กบั การทําธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ทงั % ในส่วนทีต6 อ้ งกระทําและในส่วนทีต6 ้องงดเว้นการกระทํา เพื6อช่วยให้การทํา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานของรัฐมีความมันคงปลอดภั
6
ยและมีความน่าเชื6อถือ
เพื6อให้การดําเนินการใด ๆ ด้วยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์กบั หน่ วยงานของรัฐ
หรือโดยหน่ วยงานของรัฐมีค วามมัน6 คงปลอดภัยและเชื6อถือได้ ตลอดจนมีม าตรฐาน
เป็ นทีย6 อมรับในระดับสากลคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ จึงเห็นควรกําหนด
แนวนโยบายและแนวปฏิบ ัติในการรัก ษาความมัน6 คงปลอดภัย ด้า นสารสนเทศของ
หน่วยงานของรัฐ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๗ และมาตรา ๘ แห่งพระราชกฤษฎีกา
กําหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๔๙
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์จงึ ได้จดั ทําประกาศฉบับนี% เพื6อเป็ นแนวทาง
เบื%อ งต้ น ให้ ห น่ ว ยงานของรัฐ ใช้ใ นการกํ า หนดนโยบาย และข้อ ปฏิบ ัติ ในการรักษา
ความมันคงปลอดภั
6
ยด้านสารสนเทศ ซึง6 อย่างน้อยต้องประกอบด้วยสาระสําคัญ ดังต่อไปนี%
ข้อ ๑ ในประกาศนี%
(๑) ผู้ใช้งาน หมายความว่ า ข้าราชการ เจ้าหน้ าที6 พนัก งานของรัฐ ลูก จ้าง
ผูด้ แู ลระบบ ผูบ้ ริหารขององค์กร ผูร้ บั บริการ ผูใ้ ช้งานทัวไป
6
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(๒) สิท ธิข องผู้ใช้ง าน หมายความว่ า สิท ธิท ัว6 ไป สิท ธิจํา เพาะ สิท ธิพิเศษ
และสิทธิอ6นื ใดทีเ6 กีย6 วข้องกับระบบสารสนเทศของหน่วยงาน
(๓) สินทรัพย์ (asset) หมายความว่า สิง6 ใดก็ตามทีม6 คี ุณค่าสําหรับองค์กร
(๔) การเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานสารสนเทศ หมายความว่า การอนุ ญาต
การกําหนดสิทธิหรือการมอบอํานาจให้ผู้ใช้งาน เข้าถึงหรือใช้งานเครือข่ายหรือระบบ
สารสนเทศ ทัง% ทางอิเล็กทรอนิกส์และทางกายภาพ รวมทัง% การอนุญาตเช่นว่านัน% สําหรับ
บุคคลภายนอก ตลอดจนอาจกําหนดข้อปฏิบตั เิ กีย6 วกับการเข้าถึงโดยมิชอบเอาไว้ดว้ ยก็ได้
(๕) ความมันคงปลอดภั
6
ยด้านสารสนเทศ (information security) หมายความว่า
การธํารงไว้ซ6ึงความลับ (confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (integrity) และสภาพ
พร้อมใช้งาน (availability) ของสารสนเทศ รวมทัง% คุณสมบัตอิ 6นื ได้แก่ ความถูกต้องแท้จริง
(authenticity) ความรับผิด (accountability) การห้ามปฏิเสธความรับผิด (non-repudiation)
และความน่าเชื6อถือ (reliability)
(๖) เหตุ การณ์ ด้ า นความมั น6 คงป ลอดภั ย (information security event)
หมายความว่า กรณีทร6ี ะบุการเกิดเหตุการณ์ สภาพของบริการหรือเครือข่ายทีแ6 สดงให้เห็น
ความเป็ น ไปได้ท6ีจ ะเกิด การฝ่ าฝื น นโยบายด้านความมัน6 คงปลอดภัย หรือ มาตรการ
ป้ องกันทีล6 ม้ เหลว หรือเหตุการณ์อนั ไม่อาจรูไ้ ด้ว่าอาจเกีย6 วข้องกับความมันคงปลอดภั
6
ย
(๗) สถานการณ์ ด้านความมันคงปลอดภั
6
ยที6ไม่พงึ ประสงค์หรือไม่อาจคาดคิด
(information security incident) หมายความว่า สถานการณ์ ด้านความมันคงปลอดภั
6
ย
ทีไ6 ม่พงึ ประสงค์หรือไม่อาจคาดคิด (unwanted or unexpected) ซึ6งอาจทําให้ระบบของ
องค์กรถูกบุกรุกหรือโจมตี และความมันคงปลอดภั
6
ยถูกคุกคาม
ข้อ ๒ หน่ วยงานของรัฐต้องจัดให้มนี โยบายในการรักษาความมันคงปลอดภั
6
ย
ด้านสารสนเทศของหน่ ว ยงานเป็ น ลายลัก ษณ์ อ ัก ษร ซึ6งอย่ างน้ อ ยต้องประกอบด้ว ย
เนื%อหา ดังต่อไปนี%
(๑) การเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานสารสนเทศ
(๒) จัดให้มีระบบสารสนเทศและระบบสํารองของสารสนเทศซึ6งอยู่ในสภาพ
พร้อ มใช้ ง านและจัด ทํ า แผนเตรีย มความพร้อ มกรณี ฉุ ก เฉิ น ในกรณี ท6ี ไ ม่ ส ามารถ
ดําเนินการด้วยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์เพื6อให้สามารถใช้งานสารสนเทศได้ตามปกติ
อย่างต่อเนื6อง
(๓) การตรวจสอบและประเมินความเสีย6 งด้านสารสนเทศอย่างสมํ6าเสมอ
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ข้อ ๓ หน่ วยงานของรัฐต้องจัดให้มขี อ้ ปฏิบตั ใิ นการรักษาความมันคงปลอดภั
6
ย
ด้านสารสนเทศของหน่วยงาน ซึง6 อย่างน้อยต้องประกอบด้วยกระบวนการ ดังต่อไปนี%
(๑) หน่ วยงานของรัฐต้อ งจัด ทําข้อปฏิบ ัติท6ีสอดคล้องกับ นโยบายการรักษา
ความมันคงปลอดภั
6
ยด้านสารสนเทศของหน่วยงาน
(๒) หน่วยงานของรัฐต้องประกาศนโยบายและข้อปฏิบตั ดิ งั กล่าว ให้ผูเ้ กีย6 วข้อง
ทัง% หมดทราบเพื6อให้สามารถเข้าถึง เข้าใจ และปฏิบตั ติ ามนโยบายและข้อปฏิบตั ไิ ด้
(๓) หน่ ว ยงานของรัฐ ต้ อ งกํ า หนดผู้ร ับ ผิด ชอบตามนโยบายและข้อ ปฏิบ ัติ
ดังกล่าวให้ชดั เจน
(๔) หน่วยงานของรัฐต้องทบทวนปรับปรุงนโยบายและข้อปฏิบตั ใิ ห้เป็ นปั จจุบนั
อยู่เสมอ
ข้อ ๔ ข้อปฏิบตั ใิ นด้านการรักษาความมันคงปลอดภั
6
ย ต้องมีเนื%อหาอย่างน้อย
ครอบคลุมตามข้อ ๕ - ๑๕
ข้อ ๕ ให้มีข้อกําหนดการเข้าถึงและควบคุ มการใช้งานสารสนเทศ (access
control) ซึง6 ต้องมีเนื%อหาอย่างน้อยดังนี%
(๑) หน่ วยงานของรัฐต้อ งมีก ารควบคุ ม การเข้าถึงข้อ มูลและอุ ป กรณ์ ในการ
ประมวลผลข้อมูลโดยคํานึงถึงการใช้งานและความมันคงปลอดภั
6
ย
(๒) ในการกําหนดกฎเกณฑ์เกี6ยวกับการอนุ ญ าตให้เข้าถึง ต้องกําหนดตาม
นโยบายทีเ6 กีย6 วข้องกับการอนุ ญาต การกําหนดสิทธิ หรือการมอบอํานาจของหน่ วยงาน
ของรัฐนัน% ๆ
(๓) หน่วยงานของรัฐต้องกําหนดเกีย6 วกับประเภทของข้อมูล ลําดับความสําคัญ
หรือ ลํ า ดับ ชัน% ความลับ ของข้อ มู ล รวมทัง% ระดับ ชัน% การเข้า ถึง เวลาที6ไ ด้เข้า ถึง และ
ช่องทางการเข้าถึง
ข้อ ๖ ให้มขี อ้ กําหนดการใช้งานตามภารกิจเพื6อควบคุมการเข้าถึงสารสนเทศ
(business requirements for access control) โดยแบ่งการจัดทําข้อปฏิบตั ิเป็ น ๒ ส่วน
คือ การควบคุมการเข้าถึงสารสนเทศ และการปรับปรุงให้สอดคล้องกับข้อกําหนดการใช้งาน
ตามภารกิจและข้อกําหนดด้านความมันคงปลอดภั
6
ย
ข้ อ ๗ ให้ มี ก ารบ ริ ห ารจั ด การการเข้ า ถึ ง ของผู้ ใ ช้ ง าน (user access
management) เพื6อ ควบคุ ม การเข้าถึงระบบสารสนเทศเฉพาะผู้ท6ีได้รบั อนุ ญ าตแล้ว
และผ่านการฝึ กอบรม หลักสูตรการสร้างความตระหนักเรื6องความมันคงปลอดภั
6
ยสารสนเทศ
๔๗๘
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(information security awareness training) เพื6อป้ องกันการเข้าถึงจากผูซ้ ง6ึ ไม่ได้รบั อนุ ญาต
โดยต้องมีเนื%อหาอย่างน้อยดังนี%
(๑) สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจให้ ก ั บ ผู้ ใ ช้ ง าน เพื6 อ ให้ เ กิ ด ความตระหนั ก
ความเข้าใจถึงภัยและผลกระทบทีเ6 กิดจากการใช้งานระบบสารสนเทศโดยไม่ระมัดระวัง
หรือรูเ้ ท่าไม่ถงึ การณ์ รวมถึงกําหนดให้มมี าตรการเชิงป้ องกันตามความเหมาะสม
(๒) การลงทะเบี ย นผู้ ใ ช้ ง าน (user registration) ต้ อ งกํ า หนดให้ มี ข ัน% ตอน
ทางปฏิบตั ิสําหรับการลงทะเบียนผู้ใช้งานเมื6อมีการอนุ ญาตให้เข้าถึงระบบสารสนเทศ
และการตัดออกจากทะเบียนของผูใ้ ช้งานเมื6อมีการยกเลิกเพิกถอนการอนุญาตดังกล่าว
(๓) การบริหารจัดการสิทธิของผูใ้ ช้งาน (user management) ต้องจัดให้มกี ารควบคุม
และจํากัดสิท ธิเพื6อเข้าถึงและใช้งานระบบสารสนเทศแต่ ล ะชนิ ด ตามความเหมาะสม
ทัง% นี% รวมถึงสิทธิจาํ เพาะ สิทธิพเิ ศษ และสิทธิอ6นื ๆ ทีเ6 กีย6 วข้องกับการเข้าถึง
(๔) การบริหารจัดการรหัสผ่านสําหรับผูใ้ ช้งาน (user password management)
ต้องจัดให้มกี ระบวนการบริหารจัดการรหัสผ่านสําหรับผูใ้ ช้งานอย่างรัดกุม
(๕) การทบทวนสิทธิการเข้าถึงของผู้ใช้งาน (review of user access rights)
ต้องจัดให้มกี ระบวนการทบทวนสิทธิการเข้าถึงของผูใ้ ช้งานระบบสารสนเทศตามระยะเวลา
ทีก6 าํ หนดไว้
ข้อ ๘ ให้มกี ารกําหนดหน้าทีค6 วามรับผิดชอบของผูใ้ ช้งาน (user responsibilities)
เพื6อ ป้ อ งกัน การเข้าถึง โดยไม่ ได้รบั อนุ ญ าต การเปิ ด เผย การล่ ว งรู้ หรือ การลัก ลอบ
ทําสําเนาข้อมูลสารสนเทศและการลักขโมยอุปกรณ์ประมวลผลสารสนเทศ โดยต้องมีเนื%อหา
อย่างน้อยดังนี%
(๑) การใช้งานรหัสผ่ าน (password use) ต้องกําหนดแนวปฏิบตั ิท6ีดีสําหรับ
ผูใ้ ช้งานในการกําหนดรหัสผ่าน การใช้งานรหัสผ่าน และการเปลีย6 นรหัสผ่านทีม6 คี ุณภาพ
(๒) การป้ องกันอุปกรณ์ในขณะทีไ6 ม่มผี ใู้ ช้งานที6อุปกรณ์ ต้องกําหนดข้อปฏิบตั ิ
ที6เหมาะสมเพื6อป้ องกันไม่ให้ผู้ไม่มีสทิ ธิสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ ของหน่ วยงานในขณะที6
ไม่มผี ดู้ แู ล
(๓) การควบคุ ม สิน ทรัพ ย์ ส ารสนเทศและการใช้ ง านระบบคอมพิ ว เตอร์
(clear desk and clear screen policy) ต้องควบคุมไม่ให้สนิ ทรัพย์สารสนเทศ เช่น เอกสาร
สื6อ บัน ทึก ข้อ มู ล คอมพิว เตอร์ หรือสารสนเทศ อยู่ในภาวะซึ6ง เสี6ย งต่ อ การเข้าถึงโดย
ผูซ้ ง6ึ ไม่มสี ทิ ธิ และต้องกําหนดให้ผใู้ ช้งานออกจากระบบสารสนเทศเมื6อว่างเว้นจากการใช้งาน
(๔) ผู้ใช้งานอาจนํ าการเข้ารหัส มาใช้กบั ข้อมูลที6เป็ นความลับ โดยให้ปฏิบตั ิ
ตามระเบียบการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔
๔๗๙
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ข้อ ๙ ให้มกี ารควบคุมการเข้าถึงเครือข่าย (network access control) เพื6อป้ องกัน
การเข้าถึงบริการทางเครือข่ายโดยไม่ได้รบั อนุญาต โดยต้องมีเนื%อหาอย่างน้อยดังนี%
(๑) การใช้งานบริการเครือข่าย ต้องกําหนดให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงระบบ
สารสนเทศได้แต่เพียงบริการทีไ6 ด้รบั อนุญาตให้เข้าถึงเท่านัน%
(๒) การยืนยันตัวบุคคลสําหรับผูใ้ ช้ทอ6ี ยู่ภายนอกองค์กร (user authentication
for external connections) ต้องกําหนดให้มกี ารยืนยันตัวบุคคลก่อนที6จะอนุ ญาตให้ผู้ใช้
ทีอ6 ยู่ภายนอกองค์กรสามารถเข้าใช้งานเครือข่ายและระบบสารสนเทศขององค์กรได้
(๓) การระบุ อุ ป กรณ์ บ นเครือ ข่ า ย (equipment identification in networks)
ต้องมีวธิ กี ารทีส6 ามารถระบุอุปกรณ์บนเครือข่ายได้ และควรใช้การระบุอุปกรณ์บนเครือข่าย
เป็ นการยืนยัน
(๔) การป้ องกัน พอร์ต ที6 ใ ช้ สํ า หรับ ตรวจสอบและปรับ แต่ ง ระบบ (remote
diagnostic and configuration port protection) ต้องควบคุมการเข้าถึงพอร์ตทีใ6 ช้สาํ หรับ
ตรวจสอบและปรับแต่งระบบทัง% การเข้าถึงทางกายภาพและทางเครือข่าย
(๕) การแบ่ งแยกเครือ ข่าย (segregation in networks) ต้ อ งทําการแบ่ งแยก
เครือข่ายตามกลุ่มของบริการสารสนเทศ กลุ่มผูใ้ ช้งาน และกลุ่มของระบบสารสนเทศ
(๖) การควบคุ ม การเชื6อ มต่ อ ทางเครือ ข่ า ย (network connection control)
ต้องควบคุมการเข้าถึงหรือใช้งานเครือข่ายทีม6 กี ารใช้ร่วมกันหรือเชื6อมต่อระหว่างหน่ วยงาน
ให้สอดคล้องกับข้อปฏิบตั กิ ารควบคุมการเข้าถึง
(๗) การควบคุ ม การจั ด เส้ น ทางบนเครื อ ข่ า ย (network routing control)
ต้องควบคุมการจัดเส้นทางบนเครือข่ายเพื6อให้การเชื6อมต่อของคอมพิวเตอร์และการส่งผ่าน
หรือไหลเวียนของข้อมูลหรือสารสนเทศสอดคล้องกับข้อปฏิบตั กิ ารควบคุมการเข้าถึงหรือ
การประยุกต์ใช้งานตามภารกิจ
ข้อ ๑๐ ให้มกี ารควบคุมการเข้าถึงระบบปฏิบตั กิ าร (operating system access
control) เพื6อป้ องกันการเข้าถึงระบบปฏิบตั ิการโดยไม่ได้รบั อนุ ญาต โดยต้องมีเนื%อหา
อย่างน้อยดังนี%
(๑) การกําหนดขัน% ตอนปฏิบตั ิเพื6อการเข้าใช้งานที6มนคงปลอดภั
ั6
ย การเข้าถึง
ระบบปฏิบตั กิ ารจะต้องควบคุมโดยวิธกี ารยืนยันตัวตนทีม6 นคงปลอดภั
ั6
ย
(๒) การระบุและยืนยันตัวตนของผูใ้ ช้งาน (user identification and authentication)
ต้องกําหนดให้ผู้ใช้งานมีข้อมูลเฉพาะเจาะจงซึ6งสามารถระบุ ตัวตนของผู้ใช้งาน และ
เลือกใช้ขนั % ตอนทางเทคนิคในการยืนยันตัวตนที6เหมาะสมเพื6อรองรับการกล่าวอ้างว่า
เป็ นผูใ้ ช้งานทีร6 ะบุถงึ
๔๘๐
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(๓) การบริหารจัดการรหัสผ่าน (password management system) ต้องจัดทํา
หรือจัดให้มรี ะบบบริหารจัดการรหัสผ่านที6สามารถทํางานเชิงโต้ตอบ (interactive) หรือ
มีการทํางานในลักษณะอัตโนมัติ ซึง6 เอือ% ต่อการกําหนดรหัสผ่านทีม6 คี ุณภาพ
(๔) การใช้งานโปรแกรมอรรถประโยชน์ (use of system utilities) ควรจํากัด
และควบคุ มการใช้งานโปรแกรมประเภทอรรถประโยชน์ เพื6อป้ องกันการละเมิดหรือ
หลีกเลีย6 งมาตรการความมันคงปลอดภั
6
ยทีไ6 ด้กาํ หนดไว้หรือทีม6 อี ยู่แล้ว
(๕) เมื6อมีการว่างเว้นจากการใช้งานในระยะเวลาหนึ6งให้ยุติการใช้งานระบบ
สารสนเทศนัน% (session time-out)
(๖) การจํากัดระยะเวลาการเชื6อมต่อระบบสารสนเทศ (limitation of connection time)
ต้องจํากัดระยะเวลาในการเชื6อมต่อเพื6อให้มคี วามมันคงปลอดภั
6
ยมากยิง6 ขึน% สําหรับระบบ
สารสนเทศหรือแอพพลิเคชันที
6 ม6 คี วามเสีย6 งหรือมีความสําคัญสูง
ข้อ ๑๑ ให้มกี ารควบคุมการเข้าถึงโปรแกรมประยุกต์หรือแอพพลิเคชันและ
6
สารสนเทศ (application and information access control) โดยต้องมีการควบคุมดังนี%
(๑ ) ก ารจํ า กั ด ก ารเข้ า ถึ ง สารสน เท ศ (information access restriction)
ต้องจํากัดหรือควบคุมการเข้าถึงหรือเข้าใช้งานของผู้ใช้งานและบุคลากรฝ่ ายสนับสนุ น
การเข้าใช้งานในการเข้าถึงสารสนเทศและฟั งก์ชนั (functions) ต่ าง ๆ ของโปรแกรม
ประยุ ก ต์ ห รือ แอพพลิเคชัน6 ทัง% นี% โดยให้ส อดคล้อ งตามนโยบายควบคุ ม การเข้าถึง
สารสนเทศทีไ6 ด้กาํ หนดไว้
(๒) ระบบซึ6งไวต่ อ การรบกวน มีผ ลกระทบและมีค วามสํา คัญ สูงต่ อ องค์ก ร
ต้อ งได้รบั การแยกออกจากระบบอื6น ๆ และมีการควบคุ ม สภาพแวดล้อมของตนเอง
โดยเฉพาะ ให้มกี ารควบคุมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสื6อสารเคลื6อนทีแ6 ละการปฏิบตั งิ าน
จากภายนอกองค์กร (mobile computing and teleworking)
(๓) การควบคุมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสื6อสารเคลื6อนที6 ต้องกําหนดข้อปฏิบตั ิ
และมาตรการที6เหมาะสมเพื6อ ปกป้ อ งสารสนเทศจากความเสี6ย งของการใช้อุ ป กรณ์
คอมพิวเตอร์และสือ6 สารเคลื6อนที6
(๔) การปฏิบตั งิ านจากภายนอกสํานักงาน (teleworking) ต้องกําหนดข้อปฏิบตั ิ
แผนงาน และขัน% ตอนปฏิบตั ิเพื6อปรับใช้สําหรับการปฏิบตั ิงานขององค์กรจากภายนอก
สํานักงาน
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ข้ อ ๑๒ หน่ ว ยงานของรัฐ ที6 มี ร ะบบสารสนเทศต้ อ งจัด ทํ า ระบบสํ า รอง
ตามแนวทางต่อไปนี%
(๑) ต้องพิจารณาคัด เลือกและจัด ทําระบบสํารองที6เหมาะสมให้อ ยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งานทีเ6 หมาะสม
(๒) ต้ อ งจัด ทํ า แผนเตรีย มความพร้อ มกรณี ฉุ ก เฉิ น ในกรณี ท6ี ไ ม่ ส ามารถ
ดําเนินการด้วยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื6อให้สามารถใช้งานสารสนเทศได้ตามปกติ
อย่างต่อเนื6อง โดยต้องปรับปรุงแผนเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินดังกล่าวให้สามารถ
ปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการใช้งานตามภารกิจ
(๓) ต้องมีการกําหนดหน้าทีแ6 ละความรับผิดชอบของบุคลากรซึง6 ดูแลรับผิดชอบ
ระบบสารสนเทศ ระบบสํารอง และการจัดทําแผนเตรียมพร้อมกรณี ฉุก เฉิน ในกรณี ท6ี
ไม่สามารถดําเนินการด้วยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์
(๔) ต้องมีการทดสอบสภาพพร้อมใช้งานของระบบสารสนเทศ ระบบสํารอง
และระบบแผนเตรียมพร้อมกรณีฉุกเฉินอย่างสมํ6าเสมอ
(๕) สํา หรับ ความถี6ข องการปฏิบ ัติในแต่ ล ะข้อ ควรมีก ารปฏิบ ัติท6ีเพีย งพอ
ต่อสภาพความเสีย6 งทีย6 อมรับได้ของแต่ละหน่วยงาน
ข้อ ๑๓ หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มกี ารตรวจสอบและประเมินความเสีย6 งด้าน
สารสนเทศโดยต้องมีเนื%อหาอย่างน้อยดังนี%
(๑) หน่ วยงานของรัฐต้องจัด ให้มีก ารตรวจสอบและประเมิน ความเสี6ยงด้าน
สารสน เท ศที6 อ าจเกิ ด ขึ% น กั บ ระบ บ สารสน เท ศ (information security audit and
assessment) อย่างน้อยปี ละ ๑ ครัง%
(๒) ในการตรวจสอบและประเมินความเสีย6 งจะต้องดําเนินการ โดยผูต้ รวจสอบ
ภายในหน่ วยงานของรัฐ (internal auditor) หรือโดยผู้ตรวจสอบอิสระด้านความมันคง
6
ปลอดภัยจากภายนอก (external auditor) เพื6อให้ห น่ วยงานของรัฐ ได้ท ราบถึงระดับ
ความเสีย6 งและระดับความมันคงปลอดภั
6
ยสารสนเทศของหน่วยงาน
ข้อ ๑๔๒๓ หน่ วยงานของรัฐต้องกําหนดความรับผิดชอบที6ชดั เจน กรณีระบบ
คอมพิวเตอร์ห รือ ข้อ มูล สารสนเทศเกิด ความเสีย หาย หรือ อัน ตรายใด ๆ แก่ อ งค์ก ร
๒๓

ข้อ ๑๔ แก้ไ ขเพิ6ม เติม โดยประกาศคณะกรรมการธุ ร กรรมทางอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ เรื6อ ง
แนวนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการรักษาความมันคงปลอดภั
6
ยด้านสารสนเทศของหน่ วยงานของรัฐ
(ฉบับที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
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หรือ ผู้ ห นึ6 ง ผู้ ใ ด อัน เนื6 อ งมาจากความบกพร่ อ ง ละเลย หรือ ฝ่ าฝื น การปฏิ บ ัติ ต าม
แนวนโยบายและแนวปฏิบ ัติในการรักษาความมัน6 คงปลอดภัยด้า นสารสนเทศ ทัง% นี%
ให้ผูบ้ ริหารระดับสูงสุดของหน่ วยงาน (Chief Executive Officer : CEO) เป็ นผูร้ บั ผิดชอบ
ต่อความเสีย6 ง ความเสียหาย หรืออันตรายทีเ6 กิดขึน%
ข้อ ๑๕ หน่ วยงานของรัฐสามารถเลือกใช้ข้อปฏิบตั ิในการรักษาความมันคง
6
ปลอดภัยด้านสารสนเทศ ทีต6 ่างไปจากประกาศฉบับนี%ได้ หากแสดงให้เห็นว่า ข้อปฏิบตั ิ
ทีเ6 ลือกใช้มคี วามเหมาะสมกว่า หรือเทียบเท่า
ข้อ ๑๖๒๔ ประกาศนี%ให้ใช้บงั คับตัง% แต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุ เบกษา
เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที6 ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ6 สาร
ประธานกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

๒๔

ราชกิจจานุ เบกษา เล่ม ๑๒๗/ตอนพิเศษ ๗๘ ง/หน้า ๑๓๑/๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๓
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ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื6อง แนวนโยบายและแนวปฏิบ ัติ
ในการรัก ษาความมัน6 คงปลอดภัย ด้า นสารสนเทศของหน่ วยงานของรัฐ (ฉบับ ที6 ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๖๒๕
ข้อ ๓ ประกาศนี%ให้ใช้บงั คับตัง% แต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุ เบกษา
เป็ นต้นไป

๒๕

ราชกิจจานุ เบกษา เล่ม ๑๓๐/ตอนพิเศษ ๒๑ ง/หน้า ๕๒/๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
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ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
เรื6อง หลักเกณฑ์และวิธกี ารในการจัดทําหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยูใ่ นรูปของ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๓
โดยที6พ ัฒ นาการทางเทคโนโลยีในปั จ จุ บ ัน ทํ า ให้ รูป แบบและวิธีก ารในการ
ติดต่ อสื6อสาร การรับส่งเอกสารและข้อมูล ตลอดจนการทําธุรกรรมปรับเปลี6ยนไปเป็ น
รูป แบบของธุ ร กรรมทางอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ม ากขึ%น รวมถึ ง เอกสารหรือ ข้อ ความที6ได้ มี
การจัดทําหรือแปลงให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในภายหลัง และโดยที6กฎหมาย
ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กําหนดให้การจัดทําหรือแปลงเอกสารและข้อความให้
อยู่ในรูป ของข้อ มูล อิเล็ก ทรอนิ ก ส์เป็ น ไปตามหลัก เกณฑ์และวิธีก ารที6ค ณะกรรมการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กาํ หนด
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๒/๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตวิ ่าด้วย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ6งแก้ไขเพิ6มเติมโดยพระราชบัญ ญัติว่าด้วย
ธุ ร กรรมทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (ฉบั บ ที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ คณ ะกรรมการธุ ร กรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์จงึ ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี%
ข้อ ๑ ประกาศนี%เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
เรื6อง หลักเกณฑ์และวิธกี ารในการจัดทําหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๓”
ข้อ ๒ ในประกาศนี%
“การจัดทําหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์”
หมายความว่า การจัด ทําหรือ แปลงเอกสารและข้อความตามประกาศคณะกรรมการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี%
“ผูจ้ ดั ทําหรือแปลง” หมายความว่า บุคคลผูจ้ ดั ทําหรือแปลงเอกสารและข้อความ
ให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และให้หมายความรวมถึง บุคคลผูจ้ ดั ทําหรือแปลง
ข้อความเสียง หรือวีดทิ ศั น์ให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
“เอกสาร” หมายความว่า กระดาษหรือวัตถุอ6นื ใดซึง6 ได้ทาํ ให้ปรากฏความหมาย
ด้วยตัวอักษร ตัวเลข ผัง หรือแผนแบบอย่างอื6นจะเป็ นโดยวิธพี มิ พ์ ถ่ายภาพหรือวิธอี 6นื
อันเป็ นหลักฐานแห่งความหมายนัน%
“เมตาดาตา” (Metadata) หมายความว่า ข้อมูลทีใ6 ช้กาํ กับและอธิบายข้อมูลอื6น
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ข้ อ ๓ การจัด ทํ า หรือ แปลงเอกสารและข้ อ ความให้ อ ยู่ ใ นรู ป ของข้ อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส์ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี าร ดังต่อไปนี%
(๑) ข้อ มู ล อิเล็ก ทรอนิ ก ส์ท6ีจ ัด ทํ า หรือ แปลงต้ อ งมีค วามหมายหรือ รูป แบบ
เหมือ นกับ เอกสารและข้อ ความเดิม ซึ6งนํ า มาจัด ทํ า หรือ แปลงให้อ ยู่ ในรูป ของข้อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส์ โดยผูจ้ ดั ทําหรือแปลงจะต้องตรวจสอบและรับรองว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
นัน% มีความหมายหรือรูปแบบเหมือนกับเอกสารและข้อความเดิม
(๒) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตอ้ งจัดทําหรือแปลงขึน% ด้วยวิธกี ารทีเ6 ชื6อถือได้ในการระบุ
ตัวตนผูจ้ ดั ทําหรือแปลงทีร6 บั ผิดชอบในการจัดทําหรือแปลงนัน%
(๓) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต้องจัดทําหรือแปลงโดยมีเทคโนโลยีแ ละมาตรการ
ป้ องกัน มิ ใ ห้ มี ก ารเปลี6ย นแปลงหรือ แก้ ไ ขเกิด ขึ%น กับ ข้ อ มู ล นั %น เว้น แต่ ก ารรับ รอง
หรือบันทึกเพิม6 เติม ซึง6 ไม่มผี ลต่อความหมายของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียดของวิธีการในการจัด ทําหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ใน
รูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็ นไปตามทีก6 าํ หนดไว้ในข้อ ๔ ถึงข้อ ๙
ข้ อ ๔ การจัด ทํ า หรือ แปลงเอกสารและข้ อ ความให้ อ ยู่ ใ นรู ป ของข้ อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส์ ให้มกี ระบวนการในการจัดทําหรือแปลงเอกสารและข้อความอย่างน้อยดังนี%
(๑) กระบวนการจัดทําหรือแปลงเอกสารและข้อความให้เป็ นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ด้วยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์
(๒) กระบวนการตรวจสอบและรับรองว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทจ6ี ดั ทําหรือแปลงนัน%
มีความหมายเหมือนกับเอกสารและข้อความเดิม
(๓) กระบวนการบันทึกหลักฐานการดําเนินงานการจัดทําหรือแปลงเอกสาร
และข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
(๔) กระบวนการบัน ทึก เมตาดาตาในรูป แบบอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ท6ีเป็ น ข้อ ความ
บรรยายสาระสําคัญของเอกสารและข้อความ ซึง6 ต้องครอบคลุมให้สามารถสืบค้นเอกสาร
และข้อความนัน% ได้ถูกต้อง
ข้อ ๕ การจัดทําหรือแปลงเอกสารและข้อความด้วยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์
ให้มผี ูร้ บั ผิดชอบดําเนินงานในการจัดทําหรือแปลงในเรื6องของวิธกี ารดังกล่าวอย่างน้อย
ดังต่อไปนี%
(๑) จัดทําหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ที6ได้จ ากการจัดทําหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มคี วามหมายหรือรูปแบบเหมือนกับเอกสารและข้อความเดิม
๔๘๖
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(๓) ตรวจสอบกระบวนการจัดทําหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็ นไปตามทีก6 าํ หนดไว้
(๔) ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องและครบถ้วนของเมตาดาตา ตามข้อ ๔ (๔)
ข้อ ๖ การจัดทําหรือแปลงเอกสารและข้อความด้วยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์
ให้มีการกําหนดมาตรการเกี6ยวกับการรักษาความมันคงปลอดภั
6
ยของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ซึง6 เป็ นวิธกี ารทีเ6 ชื6อถือได้ อย่างน้อยต้องครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี%
(๑) การระบุตวั ตน (Identification)
(๒) การยืนยันตัวตน (Authentication)
(๓) อนุญาตเฉพาะผูม้ สี ทิ ธิเข้าถึง (Authorization)
(๔) ความรับผิดชอบต่อผลของการกระทํา (Accountability)
ทัง% นี% เพื6อให้สามารถยืนยันได้ว่า ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ท6มี กี ารจัดทําหรือแปลง
ได้ดําเนินการโดยผูม้ สี ทิ ธิในการเข้าถึงเท่านัน% ผูม้ สี ทิ ธิในการเข้าถึงดังกล่าวให้หมายความ
รวมถึงผู้รบั ผิดชอบดําเนินงานจัดทําหรือแปลงและผู้ท6มี สี ทิ ธิตรวจสอบตามข้อ ๕ ด้วย
ซึง6 จะเป็ นบุคคลเดียวกันหรือไม่กไ็ ด้
ข้ อ ๗ การจัด ทํ า หรือ แปลงเอกสารและข้ อ ความให้ อ ยู่ ใ นรู ป ของข้ อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส์นัน% ให้ขอ้ มูลอิเล็กทรอนิกส์มคี วามละเอียดและความชัดเจนของเอกสาร
และข้อความเดิม
ข้อ ๘ ให้ผูจ้ ดั ทําหรือแปลง มีหน้าทีร6 กั ษาและดํารงสภาพของระบบการจัดทํา
หรือแปลงเอกสารไว้ให้สมบูรณ์เพื6อให้มกี ารกํากับดูแลหรือการตรวจสอบได้ตลอดเวลา
จากคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือหน่ วยงานอื6นทีค6 ณะกรรมการธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์มอบหมายหรือหน่วยงานทีก6 าํ หนดไว้เป็ นอย่างอื6นในประกาศฉบับนี%
ข้อ ๙ การดําเนินการตามข้อ ๔ ถึง ข้อ ๘ ให้ผูจ้ ดั ทําหรือแปลง จัดทําวิธปี ฏิบตั ิ
ทีส6 อดคล้องกับลักษณะงานองค์กรและประเภทของการทําธุรกรรมอย่างเหมาะสม โดยให้ใช้
ข้อกํ าหนดวิธีป ฏิบ ัติท ัว6 ไปหรือ ตามข้อ กําหนดวิธีป ฏิบ ัติเฉพาะธุ รกรรมบางประเภท
ในการจัดทําหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูป ของข้อ มูลอิเล็ก ทรอนิ กส์ต าม
ข้อกําหนดแนบท้ายประกาศนี%เป็ นมาตรฐานขัน% ตํ6าในการดําเนินงาน แล้วแต่กรณี

๔๘๗

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

คอมพิวเตอร์และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ข้อ ๑๐๒๖ ประกาศนี%ให้ใช้บงั คับตัง% แต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุ เบกษา
เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที6 ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓
จุติ ไกรฤกษ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื6อสาร
ประธานกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

๒๖

ราชกิจจานุ เบกษา เล่ม ๑๒๗/ตอนพิเศษ ๑๒๔ ง/หน้า ๔๗/๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๓
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ข้อกําหนดแนบท้ายประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
เรื6อง หลักเกณฑ์และวิธกี ารในการจัดทําหรือแปลงเอกสารและข้อความ
ให้อยูใ่ นรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๓
ฉบับที6 ๑
ว่าด้วยข้อกําหนดวิธปี ฏิบตั ใิ นการจัดทําหรือแปลงเอกสารและข้อความ
ให้อยูใ่ นรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
หมวด ๑
บททัวไป
6
ข้อ ๑ ในการจัด ทํ า หรือ แปลงเอกสารและข้อ ความให้ อ ยู่ ใ นรูป ของข้อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้จดั ทําหรือแปลงปฏิบตั ิตามข้อกําหนดนี%เป็ นมาตรฐานขัน% ตํ6า เว้นแต่
มาตรฐานขัน% ตํ6าในบางเรื6องนัน% จะมิได้ถูกนํามาใช้
หมวด ๒
วิธจี ดั ทําหรือแปลงเอกสารและข้อความ
ข้อ ๒ ผู้จ ดั ทําหรือแปลงต้องตรวจสอบเอกสารและข้อความที6จะนํ าไปจัดทํา
หรือแปลงให้เป็ นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยพิจารณาความครบถ้วนของข้อความทัง% หมด
จํานวนหน้า การจัดเรียงลําดับเนื%อหา รูปแบบของการนําเสนอเอกสารและข้อความ และ
ต้องบันทึกแหล่งทีม6 าของเอกสารและข้อความนัน% ในกรณีทเ6ี อกสารหรือข้อความทีจ6 ดั ทํา
หรือแปลงนัน% เป็ นเอกสารต้นฉบับ หรือสําเนา ก็ให้บนั ทึกและแสดงโดยชัดแจ้งถึงลักษณะ
เอกสารหรือข้อความนัน% ด้วยว่าเป็ นต้นฉบับหรือสําเนา
ข้อ ๓ มาตรฐานขัน% ตํ6าสําหรับความละเอียดของภาพ (Resolution) คือ
(๑) ภาพลายเส้น หรือภาพขาวดํา อย่างน้ อ ย ๑๕๐ จุด ต่ อนิ% ว (dot per inch
หรือ dpi)
(๒) ภาพสีเทา อย่างน้อย ๒๐๐ จุดต่อนิ%ว
(๓) ภาพสี อย่างน้อย ๓๐๐ จุดต่อนิ%ว
(๔) ภาพสําหรับงานเว็บอย่างเดียว อย่างน้อย ๗๒ จุดต่อนิ%ว
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ข้อ ๔ มาตรฐานขัน% ตํ6าสําหรับความละเอียดของสี (Bit Depth) คือ
(๑) ภาพขาว - ดํา มีค่าความละเอียดของสีเท่ากับ ๑ บิต (bit)
(๒) ภาพสีเทา (grayscale) มีค่าความละเอียดของสีเท่ากับ ๘ บิต
(๓) ภาพสี มีค่าความละเอียดของสีเท่ากับ ๒๔ บิต
ข้อ ๕ มาตรฐานขัน% ตํ6าสําหรับการแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็ นสัญญานดิจทิ ลั
ในกรณีทข6ี อ้ ความเป็ นเสียงต้องมีอตั ราสุ่มข้อมูลสัญญาณเสียงขัน% ตํ6าที6 ๔๔.๑ กิโลเฮิรต์ ซ
(kHz) และจํานวนของข้อมูลสัญญาณเสียงทีส6 มุ่ ขัน% ตํ6าที6 ๑๖ บิต
ข้อ ๖ มาตรฐานขัน% ตํ6าสําหรับการแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็ นสัญญานดิจทิ ลั
ในกรณีทข6ี อ้ ความเป็ นวีดทิ ศั น์ ต้องมีมาตรฐานขัน% ตํ6าดังนี%
(๑) อัตราการสุ่มข้อมูลตัวอย่างความสว่าง ๕ ของแสง (Luminance) มีมาตรฐาน
ขัน% ตํ6าที6 ๑๓.๕ เมกกะเฮิรต์ ซ (MHz)
(๒) จํ า นวนข้อ มู ล ตัว อย่ า งความสว่ า งของแสง มีม าตรฐานขัน% ตํ6 า ที6 ๘ บิต
ต่อจุดภาพ (bits per pixel : bpp)
(๓) จํานวนข้อมูลตัวอย่างความเข้มของสี (Chrominance) มีมาตรฐานขัน% ตํ6าที6
๔ บิตต่อจุดภาพ (bits per pixel : bpp)
(๔) ค่าความสว่างของแสง (Luminance Resolution) เท่ากับ ๗๒๐ จุดต่อภาพ
(pixel) x ๔๘๕ เส้น (active line)
(๕) ค่าความละเอียดของสี (Chrominance Resolution) เท่ากับ ๓๖๐ จุดต่อภาพ
(pixel) x ๔๘๕ เส้น (active line)
ข้อ ๗ ผู้จดั ทําหรือแปลงต้องตัง% ชื6อไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ท6ีมีความหมาย
สือ6 ถึงเนื%อหาของข้อมูลเพื6อสามารถสืบค้นได้ ชื6อไฟล์ดงั กล่าวจะต้องไม่ซ%าํ กัน
ข้อ ๘ เมื6อ ดํ า เนิ น การแล้ว ผู้ จ ัด ทํ า หรือ แปลงต้ อ งตรวจทานความถู ก ต้ อ ง
ครบถ้วน ของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทไ6ี ด้จดั ทําหรือแปลงด้วย
หมวด ๓
การตรวจสอบและรับรอง
ข้อ ๙ ผู้จ ัด ทําหรือแปลงต้องจัด ให้มีก ารตรวจสอบและการรับ รองคุณ ภาพ
กระบวนการจัดทําหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
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และการตรวจสอบและรับ รองคุ ณ ภาพข้อมู ล อิเล็ก ทรอนิ ก ส์ และจัด ให้มีก ารรายงาน
การตรวจสอบและรับรองคุณภาพ เพื6อใช้ในการยืนยันระบบการจัดการของตน
ข้อ ๑๐ การตรวจสอบและรับรองคุณภาพต้องครอบคลุมถึงเรื6อง ดังต่อไปนี%
(๑) คุณภาพของเครื6องมือและอุปกรณ์ทใ6ี ช้ในการดําเนินการ
(๒) ขัน% ตอนการดําเนินการ
(๓) คุณภาพและความถูกต้องของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทผ6ี ่านการจัดทําหรือแปลง
(๔) คุณภาพและความถูกต้องของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ท6ใี ช้ในการระบุตัวตน
ของผูจ้ ดั ทําหรือแปลง
ข้อ ๑๑ ในกรณี ก ารดําเนิ นการสําหรับ ข้อมูลอิเล็ก ทรอนิ กส์ท6ีมีป ริม าณมาก
หรื อ การรวมข้ อ มู ล จํ า นวนมากเป็ นชุ ด เดี ย ว การตรวจสอบและรับ รองอาจใช้
การสุม่ ตัวอย่างในเชิงสถิติ เพื6อตรวจสอบได้
หมวด ๔
การบันทึก
ข้อ ๑๒ ผูจ้ ดั ทําหรือแปลงต้องจัดให้มกี ารบันทึกการดําเนินการไว้เป็ นหลักฐาน
โดยต้องบันทึกรายการ ดังต่อไปนี%
(๑) ชื6อหรือรายการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทจ6ี ดั ทําหรือแปลง
(๒) ชื6อผูจ้ ดั ทําหรือแปลง
(๓) โปรแกรมและรูปแบบทีใ6 ช้ในการจัดทําหรือแปลง
(๔) วัน เดือน ปี และเวลาทีจ6 ดั ทําหรือแปลง
(๕) หลัก ฐานการตรวจสอบและรับ รองคุ ณ ภาพและความถู กต้อ งของข้อ มูล
อิเล็กทรอนิกส์ว่ามีความหมายเหมือนกับเอกสารและข้อความเดิม
ข้อ ๑๓ ผู้ จ ัด ทํ า หรือ แปลงต้ อ งจัด ให้ มีก ารบัน ทึก เมตาดาตา (Metadata)
ทีแ6 สดงสาระสําคัญอันเป็ นคุณลักษณะเฉพาะและรายละเอียดของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นัน% ๆ
โดยจะต้องประกอบด้วยส่วนประกอบสําคัญของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ เนื%อหา (เช่น
ชื6อเรื6อง หัวเรื6อง ต้นฉบับ/แหล่งที6มา ขอบเขต) บริบท (เช่น ทรัพย์สนิ ทางปั ญ ญาหรือ
สิทธิในงานนัน% ผูส้ ร้างสรรค์ผลงาน ผูม้ สี ่วนร่วมในผลงาน) และโครงสร้าง (เช่น วัน เดือน ปี
ทีส6 ร้างผลงาน ประเภทของเนื%อหา รูปแบบของการนําเสนอผลงาน ตัวบ่งชีห% รือตัวระบุถงึ
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ทรัพ ยากร) ซึ6 ง จะช่ ว ยให้ ส ามารถสืบ ค้ น เอกสารและข้อ ความได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งและ
มีประสิทธิภาพ
หมวด ๕
ผูร้ บั ผิดชอบ
ข้อ ๑๔ ให้ผู้จดั ทําหรือแปลงกําหนดตัวบุคคลผู้รบั ผิดชอบในเรื6องดังต่อไปนี%
ให้ชดั เจน
(๑) ผูจ้ ดั ทําหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ผูต้ รวจสอบคุณภาพของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทผ6ี ่านการจัดทําหรือแปลง
(๓) ผู้ตรวจสอบและรับรองกระบวนการจัดทําหรือแปลงเอกสารและข้อความ
ให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ ๙
(๔) ผูต้ รวจสอบและรับรองความถูกต้องและครบถ้วนของเมตาดาตา ตามข้อ ๑๓
หมวด ๖
ความมันคงปลอดภั
6
ย
ข้อ ๑๕ ให้ผูจ้ ดั ทําหรือแปลงต้องกําหนดมาตรการรักษาความมันคงปลอดภั
6
ย
ของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีการที6เชื6อถือได้ โดยให้ครอบคลุมมาตรการเกี6ยวกับ
การรักษาความมันคงปลอดภั
6
ยของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ อย่างน้อยต้องครอบคลุมหัวข้อ
ต่อไปนี%
(๑) การลงทะเบียนผู้ใช้งาน (user registration) โดยต้อ งกําหนดให้มขี นั % ตอน
การปฏิบตั ิสําหรับการลงทะเบียนผู้ใช้งานเพื6อแสดงตัวตนเพื6อรับการอนุ ญาตให้เข้าถึง
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และการตัดออกจากทะเบียนของผูใ้ ช้งานเมื6อมีการยกเลิกเพิกถอน
การอนุญาตดังกล่าว
(๒) การบริหารจัดการสิทธิของผู้ใช้งาน (user management) โดยต้องจัดให้มี
การควบคุ ม และจํากัด สิท ธิเพื6อ เข้าถึงและใช้งานข้อมูล อิเล็ก ทรอนิ กส์แ ต่ ละชนิ ด ตาม
ความเหมาะสม
(๓) การบริหารจัดการรหัสผ่านสําหรับผูใ้ ช้งาน (user password management)
โดยต้องจัดให้มกี ระบวนการบริหารจัดการรหัสผ่านสําหรับผูใ้ ช้งานอย่างรัดกุม
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(๔) การทบทวนสิทธิการเข้าถึงของผู้ใช้งาน (review of user access rights)
โดยต้องจัดให้มกี ระบวนการทบทวนสิทธิการเข้าถึงของผูใ้ ช้งานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตาม
ระยะเวลาทีก6 าํ หนดไว้
(๕) การใช้รหัสผ่ าน (password use) โดยต้องกําหนดแนวปฏิบตั ิท6ีดีสําหรับ
ผูใ้ ช้งานในการกําหนดรหัสผ่าน การใช้งานรหัสผ่าน และการเปลีย6 นรหัสผ่านทีม6 คี ุณภาพ
(๖) การป้ องกันอุปกรณ์ในขณะทีไ6 ม่มผี ใู้ ช้งานทีอ6 ุปกรณ์ ต้องกําหนดข้อปฏิบตั ทิ 6ี
เหมาะสมเพื6อป้ องกันไม่ให้ผไู้ ม่มสี ทิ ธิสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ในขณะทีไ6 ม่มผี ดู้ แู ล
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ข้อกําหนดแนบท้ายประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
เรื6อง หลักเกณฑ์และวิธกี ารในการจัดทําหรือแปลงเอกสารและข้อความ
ให้อยูใ่ นรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๓
ฉบับที6 ๒
ว่าด้วยข้อกําหนดวิธปี ฏิบตั ใิ นการจัดทําหรือแปลงเอกสารและข้อความ
ให้อยูใ่ นรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
สําหรับระบบการหักบัญชีเช็คด้วยภาพเช็คและระบบการจัดเก็บภาพเช็ค
หมวด ๑
การจัดทําหรือแปลงเช็คต้นฉบับให้อยูใ่ นรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ ๑ ธนาคารผู้จดั ทําหรือแปลงต้องตรวจสอบความสมบูรณ์ ของตัวเช็คตาม
กฎหมาย และตรวจสอบการปลอมแปลงตัวเช็คโดยตรวจจากเนื%อกระดาษ ขนาดของตัวเช็ค
และลายนํ% ากลาง ก่อนที6จะนํ าเข้าระบบการจัดทําหรือแปลงเช็คต้นฉบับให้อยู่ในรูปของ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ ๒ เช็คที6จะนํ าเข้าระบบการจัดทําหรือแปลงเช็คต้นฉบับให้อยู่ในรูปของ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตอ้ งเป็ นต้นฉบับเท่านัน%
ข้อ ๓ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทจ6ี ะส่งเข้าระบบการหักบัญชีเช็คด้วยภาพเช็คและ
ระบบการจัดเก็บภาพเช็คให้ประกอบด้วยข้อมูลเช็ค ภาพเช็ค และเมตาดาตา (Metadata)
โดยต้องมีโครงสร้างและสาระสําคัญของธุรกรรมครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบธนาคาร
แห่งประเทศไทยว่าด้วยระบบการหักบัญชีเช็คด้วยภาพเช็คและระบบการจัดเก็บภาพเช็ค
ทัง% นี% เมตาดาตา (Metadata) ตามวรรคหนึ6 ง ต้อ งสามารถแสดงสาระสํา คัญ
ทีเ6 ป็ นคุณลักษณะและรายละเอียดตามลักษณะเฉพาะของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นัน% ๆ เช่น
ค่ า แสดงผลการตรวจสอบความสมบู ร ณ์ ข องเช็ค ต้น ฉบับ (Physical Condition Tag)
ค่าแสดงผลการตรวจสอบภาพเช็ค (IQA Tag)
ข้อ ๔ ธนาคารผู้จดั ทําหรือ แปลงต้องจัดให้มีระบบการจัด ทําหรือ แปลงเช็ค
ต้นฉบับให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื6อให้ได้ภาพเช็คตามมาตรฐานภาพเช็ค
ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยระบบการหักบัญชีเช็คด้วยภาพเช็คและ
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ระบบการจัดเก็บ ภาพเช็ค ซึ6งอย่างน้ อยมาตรฐานดังกล่าวต้องมีรูปแบบ ระดับสี และ
ความละเอียดดังนี%
ภาพที6 ๑ : ด้านหน้า กําหนดเป็ น JPEG 8-bit Grayscale 100 dpi
ภาพที6 ๒ : ด้านหน้า กําหนดเป็ น TIFF Black & White 200 dpi
ภาพที6 ๓ : ด้านหลัง กําหนดเป็ น TIFF Black & White 200 dpi
ข้อ ๕ ธนาคารผู้จ ัด ทํ า หรือ แปลงต้ อ งบัน ทึก ข้อ มูล อิเล็ก ทรอนิ ก ส์ท6ีได้จ าก
การจัดทําหรือแปลงไว้เป็ นไฟล์ขอ้ มูลอิเล็กทรอนิกส์โดยตัง% ชื6อไฟล์ขอ้ มูลอิเล็กทรอนิกส์
ให้มคี วามหมายสื6อถึงเนื%อหาของข้อมูล มีรปู แบบและโครงสร้างของชื6อทีช6 ่วยให้สามารถ
ติด ตามหรือ สืบ ค้น ได้ง่า ย และชื6อ ไฟล์จะต้ อ งไม่ ซ%ํา กัน ทัง% นี% ให้เป็ น ไปตามระเบีย บ
ธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยระบบการหักบัญชีเช็คด้วยภาพเช็คและระบบการจัดเก็บ
ภาพเช็ค
หมวด ๒
การตรวจสอบและรับรองกระบวนการจัดทําหรือแปลงเช็คต้นฉบับให้อยู่ในรูปของ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และการรับรองคุณภาพข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ ๖ ธนาคารผู้จดั ทําหรือแปลงต้องจัดให้มีระบบการตรวจสอบและรับ รอง
กระบวนการจัด ทํ า หรือ แปลงเช็ ค ต้ น ฉบั บ ให้ อ ยู่ ใ นรู ป ของข้ อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
และการรับรองคุณภาพข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ ๗ ธนาคารผู้ จ ัด ทํ า หรือ แปลงต้ อ งตรวจสอบคุ ณ ภาพของเครื6อ งมื อ
หรือ อุ ป กรณ์ ท6ีใช้ในกระบวนการจัด ทํ า หรือ แปลงเช็ค ต้ น ฉบับ ให้อ ยู่ ในรูป ของข้อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส์ เพื6อให้มนใจว่
ั 6 าเครื6องมือหรืออุปกรณ์ดงั กล่าวสามารถจัดทําหรือแปลงเช็ค
ต้นฉบับให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสมํ6าเสมอ
ข้อ ๘ ธนาคารผู้จดั ทําหรือแปลงต้องตรวจสอบกระบวนการจัดทําหรือแปลง
เช็ค ต้ น ฉบับ ให้อ ยู่ในรูป ของข้อ มู ล อิเล็ก ทรอนิ ก ส์ ให้ดํา เนิ น การไปตามขัน% ตอนและ
กระบวนการปฏิบตั ทิ ไ6ี ด้กาํ หนดไว้ในคู่มอื การทํางานทีธ6 นาคารผูจ้ ดั ทําหรือแปลงจัดทําขึน%
โดยจัดให้มผี ูต้ รวจสอบและรับรองอย่างน้อยปี ละหนึ6งครัง% และรายงานผลการตรวจสอบ
และรับรองเสนอผูบ้ ริหารของธนาคารผูจ้ ดั ทําหรือแปลงและธนาคารแห่งประเทศไทย
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ข้อ ๙ ธนาคารผูจ้ ดั ทําหรือแปลงต้องตรวจสอบคุณภาพเพื6อดูว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ที6ได้จากการจัดทําหรือแปลงนัน% สามารถอ่านได้ และมีความคมชัด ความสว่าง ขนาด
รูปแบบ เป็ นไปตามมาตรฐานภาพเช็คตามทีก6 าํ หนดในระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยระบบการหักบัญชีเช็คด้วยภาพเช็คและระบบการจัดเก็บภาพเช็ค
ข้อ ๑๐ ธนาคารผู้จดั ทําหรือแปลงต้องรับรองคุณ ภาพและความถูกต้องของ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทไ6ี ด้จากการจัดทําหรือแปลง โดยลงลายมือชื6ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนส่ง
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทไ6ี ด้จากการจัดทําหรือแปลงเข้าระบบการหักบัญชีเช็คด้วยภาพเช็ค
และระบบการจัดเก็บภาพเช็ค เพื6อให้สามารถยืนยันได้ว่า ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทไ6ี ด้จาก
การจัดทําหรือแปลงมีความหมายหรือรูปแบบเหมือนกับเช็คต้นฉบับ
หมวด ๓
การบันทึกหลักฐานการดําเนินงาน
ข้อ ๑๑ ธนาคารผูจ้ ดั ทําหรือแปลงต้องบันทึกหลักฐานการดําเนินงานจัดทําหรือ
แปลงเช็คต้นฉบับให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื6อใช้อา้ งอิงการดําเนินงานและ
สถานะการดําเนิ นงานที6เกิดขึ%น รวมทัง% เพื6อใช้ในการตรวจสอบประวัติการจัดทําหรือ
แปลงเช็คต้นฉบับให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยอย่างน้ อยต้องมีการบันทึก
หลักฐานการดําเนินงาน ดังต่อไปนี%
(๑) ชื6อไฟล์ขอ้ มูลอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ชื6อผูด้ ําเนินงานในแต่ละขัน% ตอนของระบบการจัดทําหรือแปลงเช็คต้นฉบับ
ให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
(๓) วัน เดือน ปี และเวลาทีด6 ําเนินงานในแต่ละขัน% ตอนของระบบการจัดทําหรือ
แปลงเช็คต้นฉบับให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
หมวด ๔
มาตรการเกีย6 วกับการรักษาความมันคงปลอดภั
6
ยของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ ๑๒ ธนาคารผู้จดั ทําหรือแปลงต้องจัดให้มีม าตรการเกี6ย วกับ การรักษา
ความมันคงปลอดภั
6
ยของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทเ6ี ชื6อถือได้ อย่างน้อยต้องครอบคลุมเรื6อง
ดังต่อไปนี%
(๑) การระบุ ตัว ตนผู้ดํา เนิ น งาน (Identification) ในแต่ ล ะขัน% ตอนของระบบ
การจัดทําหรือแปลงเช็คต้นฉบับให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
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(๒) การยืนยันตัวตนผูด้ ําเนินงาน (Authentication) ในแต่ละขัน% ตอนของระบบ
การจัดทําหรือแปลงเช็คต้นฉบับให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
(๓) การอนุ ญ าตเฉพาะผู้มีสทิ ธิเข้าถึงระบบการจัดทําหรือแปลงเช็คต้นฉบับ
ให้อ ยู่ในรูป ของข้อ มูล อิเล็ก ทรอนิ ก ส์ (Authorization) รวมทัง% จัด ให้มีระบบการรัก ษา
ความมันคงปลอดภั
6
ยทางกายภาพเพื6อป้ องกันไม่ให้ผูท้ ไ6ี ม่มหี น้าทีเ6 กีย6 วข้องเข้าถึงระบบ
การจัดทําหรือแปลงเช็คต้นฉบับให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
(๔) ความรับผิดชอบต่ อผลของการกระทํา (Accountability) โดยมีการบันทึก
หลักฐานการดําเนินงานจัดทําหรือแปลงเช็คต้นฉบับให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
เพื6อป้ องกันการปฏิเสธความรับผิด และใช้ในการตรวจสอบประวัติการจัดทําหรือแปลง
เช็คต้นฉบับให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ทัง% นี% เพื6อให้สามารถยืนยันได้ว่า ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สาํ หรับระบบการหักบัญชี
เช็คด้วยภาพเช็คและระบบการจัดเก็บภาพเช็คได้มกี ารจัดทําหรือแปลงทีด6 าํ เนินการโดย
ผูม้ สี ทิ ธิในการเข้าถึงเท่านัน%
หมวด ๕
เบ็ดเตล็ด
ข้อ ๑๓ ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็ นผู้ดูแลการดําเนินการตามข้อกําหนด
วิธปี ฏิบตั ิน%ี และให้จดั ทํารายงานเสนอคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ทราบ
อย่างน้อยปี ละหนึ6งครัง%
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ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
เรื6อง แนวนโยบายและแนวปฏิบตั ใิ นการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๕๓
ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลที6มีก ารรวบรวม จัด เก็บ ใช้ห รือ เผยแพร่ ในรูป ของข้อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส์เป็ นสิทธิมนุ ษยชนขัน% พื%นฐานที6ได้รบั ความคุ้มครอง ซึ6งปั จจุบนั มีการนํ า
ระบบสารสนเทศและการสื6อสารมาประยุกต์ใช้ประกอบการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
อย่ างแพร่ห ลาย และเพื6อ ให้ก ารทําธุ รกรรมทางอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ข องหน่ ว ยงานของรัฐ
มีความมันคงปลอดภั
6
ย ความน่าเชื6อถือ และมีการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล คณะกรรมการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เห็นสมควรกําหนดแนวนโยบายและแนวปฏิบตั ใิ นการคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานของรัฐให้มมี าตรฐานเดียวกัน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ มาตรา ๗ และมาตรา ๘ แห่งพระราชกฤษฎีกา
กําหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๔๙
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์จงึ ออกประกาศฉบับนี% เพื6อเป็ นแนวทางเบือ% งต้น
ให้หน่ วยงานของรัฐใช้ในการกําหนดนโยบายและข้อปฏิบตั ใิ นการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
สําหรับการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังต่อไปนี%
ข้อ ๑ ให้หน่วยงานของรัฐซึง6 รวบรวม จัดเก็บ ใช้ เผยแพร่ หรือดําเนินการอื6นใด
เกีย6 วกับข้อมูลของผูใ้ ช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดทํานโยบายในการคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยให้มสี าระสําคัญอย่างน้อยดังนี%
(๑) การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจํากัด
การจัด เก็บ รวบรวมข้อ มู ล ส่ว นบุ ค คลให้มีข อบเขตจํา กัด และใช้วิธีก าร
ทีช6 อบด้วยกฎหมายและเป็ นธรรม และให้เจ้าของข้อมูลทราบหรือได้รบั ความยินยอมจาก
เจ้าของข้อมูลตามแต่กรณี
(๒) คุณภาพของข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อ มูล ส่ว นบุ ค คลที6รวบรวมและจัด เก็บ ให้เป็ น ไปตามอํา นาจหน้ าที6แ ละ
วัตถุประสงค์ในการดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐตามกฎหมาย
(๓) การระบุวตั ถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม
ให้บนั ทึก วัตถุ ป ระสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุ ค คลในขณะที6มี
การรวบรวมและจัดเก็บ รวมถึงการนําข้อมูลนัน% ไปใช้ในภายหลัง และหากมีการเปลีย6 นแปลง
วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลให้จดั ทําบันทึกแก้ไขเพิม6 เติมไว้เป็ นหลักฐาน
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(๔) ข้อจํากัดในการนําข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้
ห้า มมิให้ มีก ารเปิ ดเผย หรือ แสดง หรือ ทํ า ให้ ป รากฏในลัก ษณะอื6น ใด
ซึ6งข้อมูลส่วนบุ คคลที6ไม่สอดคล้องกับวัตถุ ประสงค์ของการรวบรวมและจัดเก็บ ข้อมูล
เว้นแต่จะได้รบั ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล หรือเป็ นกรณีทม6ี กี ฎหมายกําหนดให้กระทําได้
(๕) การรักษาความมันคงปลอดภั
6
ย
ให้มีม าตรการในการรัก ษาความมัน6 คงปลอดภัย ของข้อ มู ล ส่ว นบุ ค คล
อย่างเหมาะสมเพื6อป้ องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทําลาย ใช้ แปลง แก้ไขหรือเปิ ดเผยข้อมูล
โดยมิชอบ
(๖) การเปิ ดเผยเกี6ยวกับการดําเนินการ แนวปฏิบตั ิ และนโยบายที6เกี6ยวกับ
ข้อมูลส่วนบุคคล
ให้มกี ารเปิ ดเผยการดําเนินการ แนวปฏิบตั ิ และนโยบายที6เกี6ยวกับข้อมูล
ส่วนบุคคลและจัดให้มวี ธิ กี ารที6สามารถตรวจดูความมีอยู่ ลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคล
วัตถุประสงค์ของการนําข้อมูลไปใช้ ผูค้ วบคุมและสถานทีท6 าํ การของผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
(๗) การมีสว่ นร่วมของเจ้าของข้อมูล
ให้ผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลแจ้งถึงความมีอยู่ หรือรายละเอียดของข้อมูล
ส่วนบุคคลแก่เจ้าของข้อมูลเมื6อได้รบั คําร้องขอภายในระยะเวลาอันสมควรตามวิธกี าร
ในรูปแบบ รวมถึงค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ตามสมควร
ห้ามมิให้ผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลปฏิเสธที6จะให้คําชีแ% จงหรือให้ขอ้ มูลแก่
เจ้าของข้อมูล ผูส้ บื สิทธิ d ทายาท ผูแ้ ทนโดยชอบธรรม หรือผูพ้ ทิ กั ษ์ ตามกฎหมาย
ให้ผู้ควบคุมข้อมูลจัดทําบันทึกคําคัดค้านการจัดเก็บ ความถูกต้อง หรือ
การกระทําใด ๆ เกีย6 วกับข้อมูลของเจ้าของข้อมูลไว้เป็ นหลักฐาน
(๘) ความรับผิดชอบของบุคคลซึง6 ทําหน้าทีค6 วบคุมข้อมูล
ให้ผคู้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลปฏิบตั ติ ามมาตรการทีก6 าํ หนดไว้ขา้ งต้นเพื6อให้
การดํา เนิ น งานตามแนวนโยบายเกี6ย วกับ การคุ้ม ครองข้อ มู ล ส่ว นบุ ค คลเป็ น ไปตาม
มาตรฐานของประกาศฉบับนี%
ข้อ ๒ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทําข้อปฏิบตั ใิ นการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของ
ผูใ้ ช้บริการและให้มรี ายการอย่างน้อยดังนี%
(๑) ข้อมูลเบือ% งต้น ประกอบด้วย
(ก) ชื6อนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลว่าเป็ นของหน่วยงานใด
(ข) รายละเอีย ดขอบเขตของการบังคับ ใช้น โยบายการคุ้ม ครองข้อ มู ล
ส่วนบุคคลทีห6 น่วยงานของรัฐรวบรวม จัดเก็บ หรือการใช้ตามวัตถุประสงค์
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(ค) ให้แจ้งการเปลี6ยนแปลงวัตถุ ประสงค์หรือนโยบายการคุ้ม ครองข้อมูล
ส่วนบุคคลให้เจ้าของข้อมูลทราบและขอความยินยอมก่อนทุกครัง% ตามวิธกี ารและภายใน
กําหนดเวลาทีป6 ระกาศ เช่น การแจ้งล่วงหน้าให้เจ้าของข้อมูลทราบก่อน ๑๕ วัน โดยการส่ง
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ห รือประกาศไว้ในหน้ าแรกของเว็บไซต์ เว้นแต่ กฎหมาย
จะกําหนดไว้เป็ นอย่างอื6น
การขอความยิ น ยอมจากเจ้ า ของข้ อ มู ล นั %น ให้ มี ค วามชัด เจนว่ า
หน่วยงานของรัฐขอรับความยินยอมเพื6อวัตถุประสงค์ใด
(๒) การเก็บรวบรวม จัดประเภท และการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคล
ให้หน่ วยงานของรัฐที6ทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึง6 เก็บรวบรวมข้อมูล
ผ่านทางเว็บไซต์หรือผ่านรูปแบบของการกรอกข้อความทางกระดาษแล้วนํ ามาแปลง
ข้อ ความเข้า ระบบอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ห รือ จัด เก็ บ โดยวิธีอ6ืน ให้ แ สดงรายละเอีย ดของ
การรวบรวมข้อมูลเป็ นชนิด ประเภท รวมถึงข้อมูลที6จะไม่จดั เก็บ และข้อมูลที6รวบรวม
และจัดเก็บนัน% จะนําไปใช้ตามวัตถุประสงค์ใดโดยลักษณะหรือด้วยวิธกี ารทีท6 าํ ให้เจ้าของ
ข้อ มู ล ได้ท ราบ ทัง% นี% การรวบรวมและจัด เก็บ ข้อ มู ล นั น% ให้ทํ าเป็ น ประกาศหรือ แจ้ง
รายละเอียดให้เจ้าของข้อมูลทราบ
ให้ห น่ วยงานของรัฐที6จดั บริการผ่านทางเว็บไซต์ แสดงรายละเอียดของ
การรวบรวมข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของหน่ วยงานนัน% รวมถึงการใช้ขอ้ มูลซึ6งอย่างน้อย
ต้องระบุว่าอยู่ในส่วนใดของเว็บไซต์หรือในเว็บเพจใดที6มกี ารรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล
และให้ มีร ายละเอีย ดอย่ า งแจ้ ง ชัด ถึ ง วิธีก ารในการรวบรวมและจัด เก็บ ข้อ มู ล เช่ น
การจัดเก็บโดยให้มกี ารลงทะเบียน หรือการกรอกแบบสอบถาม เป็ นต้น
ให้หน่ วยงานของรัฐรวบรวม จัดเก็บและใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลจัดทํารายละเอียด
ดังต่อไปนี%
(ก) การติดต่อระหว่างหน่วยงานของรัฐ
ให้ ห น่ ว ยงานของรัฐ ซึ6 ง จะติ ด ต่ อ ไปยัง ผู้ ใ ช้ บ ริก ารด้ ว ยวิธีก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์บอกกล่าวให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้ า ทัง% นี% ผู้ใช้บริการอาจแจ้งความ
ประสงค์ให้ตดิ ต่อโดยวิธกี ารอื6นได้
(ข) การใช้คุกกี% (Cookies)
ให้หน่ วยงานของรัฐระบุบนเว็บไซต์สําหรับการใช้คุกกี%ท6ีเชื6อมโยงกับ
ข้อมูลส่วนบุคคลว่าผู้ใช้บริการจะใช้คุกกี%เพื6อวัตถุประสงค์และประโยชน์ใด และให้สทิ ธิ
ทีจ6 ะไม่รบั การต่อเชื6อมคุกกีไ% ด้
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(ค) การเก็บข้อมูลสถิตเิ กีย6 วกับประชากร (Demographic Information)
ให้ ห น่ ว ยงานของรัฐ มีเว็บ ไซต์ สํา หรับ การเก็บ รวบรวมข้อ มู ล สถิ ติ
เกี6ยวกับประชากร เช่น เพศ อายุ อาชีพ ที6สามารถเชื6อมโยงกับข้อมูลระบุตวั บุคคลได้
ระบุ ถึ ง วิธีก ารรวบรวมและจัด เก็บ ข้อ มู ล ดัง กล่ า วไว้ใ นนโยบายการคุ้ ม ครองข้อ มู ล
ส่วนบุคคลด้วย และให้ชแ%ี จงวัตถุประสงค์ของการใช้ขอ้ มูลดังกล่าว รวมถึงการให้บุคคลอื6น
ร่วมใช้ขอ้ มูลนัน% ด้วย
(ง) บันทึกผูเ้ ข้าชมเว็บ (Log Files)
ให้หน่ วยงานของรัฐซึง6 จัดบริการเว็บไซต์ทม6ี กี ารเก็บบันทึกการเข้าออก
โดยอัตโนมัติ เช่น หมายเลขไอพี (IP Address) เว็บไซต์ท6ีเข้าออกก่อนและหลัง และ
ประเภทของโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser) ทีส6 ามารถเชื6อมโยงข้อมูลดังกล่าวกับข้อมูล
ซึ6 ง ระบุ ตั ว บุ ค คลได้ ระบุ วิธีก ารรวบรวมและจัด เก็ บ ข้ อ มู ล ดัง กล่ า วไว้ ใ นนโยบาย
การคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล และให้ชแ%ี จงวัตถุประสงค์ของการใช้ รวมถึงการให้บุคคลอื6น
ร่วมใช้ขอ้ มูลนัน% ด้วย
(จ) ให้หน่ วยงานของรัฐระบุข้อมูลที6มีการจัดเก็บผ่านทางเว็บไซต์ว่าเป็ น
ข้อมูลทีป6 ระชาชนมีสทิ ธิเลือกว่า “จะให้หรือไม่ให้” ก็ได้ และให้หน่วยงานของรัฐจัดเตรียม
ช่องทางอื6นในการติดต่อสือ6 สารสําหรับผูใ้ ช้บริการทีไ6 ม่ประสงค์จะให้ขอ้ มูลผ่านทางเว็บไซต์
(๓) การแสดงระบุความเชื6อมโยงให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลกับหน่วยงานหรือองค์กรอื6น
การเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของหน่ วยงานของรัฐและเว็บไซต์
ดังกล่าวทีม6 กี ารเชื6อมโยงให้ขอ้ มูลแก่หน่วยงานหรือองค์กรอื6น ให้หน่วยงานของรัฐแสดงไว้
อย่างชัดเจนถึงชื6อผู้เก็บรวบรวมข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ หรือชื6อผู้มีสทิ ธิในข้อมูลที6ได้
มีก ารเก็บ รวบรวม (Data Subject) และชื6อ เป็ น ผู้มีสิท ธิเข้า ถึง ข้อ มู ล ดังกล่ าวทัง% หมด
รวมถึ ง ประเภทของข้อ มู ล ที6จ ะใช้ร่ ว มกับ หน่ ว ยงานหรือ องค์ก รนั น% ๆ ตลอดจนชื6อ
ผูม้ หี น้าทีป6 ฏิบตั ติ ามนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในนโยบายการคุม้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคล เพื6อให้ผใู้ ช้บริการทราบ
ให้หน่ วยงานของรัฐแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบและให้ความยินยอมล่วงหน้ า
ก่อนทําการเปลีย6 นแปลงการเชื6อมโยงข้อมูลตามวรรคแรกกับหน่วยงานหรือองค์กรอื6น
(๔) การรวมข้อมูลจากทีม6 าหลาย ๆ แห่ง
ให้หน่วยงานของรัฐทีซ6 ง6ึ ได้รบั ข้อมูลมาจากผูใ้ ช้บริการเว็บไซต์ และจะนําไป
รวมเข้ากับข้อมูลของบุคคลดังกล่าวทีไ6 ด้รบั จากที6มาแห่งอื6น ระบุไว้ในนโยบายคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุค คลถึงเจตนารมณ์ การรวมข้อมูลดังกล่าวด้วย เช่น เว็บ ไซต์ได้รบั ข้อมูล
ทีเ6 ป็ นชื6อและทีอ6 ยู่ของการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์จากผูใ้ ช้บริการโดยการกรอกข้อมูล
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ตามแบบสอบถามผ่านทางเว็บไซต์ และจะนําข้อมูลดังกล่าวไปรวมเข้ากับข้อมูลเกีย6 วกับ
ประวัตขิ องผูใ้ ช้บริการทีไ6 ด้รบั จากทีม6 าแห่งอื6น
(๕) การให้บุคคลอื6นใช้หรือการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ให้หน่ วยงานของรัฐระบุไว้ในนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วยว่า
มีบุคคลอื6นทีจ6 ะเข้าถึงหรือใช้ขอ้ มูลทีห6 น่วยงานนัน% ได้เก็บรวบรวมมาผ่านทางเว็บไซต์ดว้ ย
และให้ระบุไว้ดว้ ยว่าการให้เข้าถึง ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกับข้อกําหนด
ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐทีด6 าํ เนินการดังกล่าว
(๖) การรวบรวม จัดเก็บ ใช้ และการเปิ ดเผยข้อมูลเกีย6 วกับผูใ้ ช้บริการ
ให้หน่ วยงานของรัฐซึ6งรวบรวม จัดเก็บ ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ที6ประสงค์จะนํ าไปดําเนินการอื6นนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ของการรวบรวมข้อมูล
ส่วนบุคคลตามที6ได้ระบุไว้ เช่น การรวบรวม จัดเก็บ ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลที6ไม่จําเป็ น
หรือการเปิ ด เผยข้อ มูลส่วนบุ ค คลต่ อบุ คคลอื6น ระบุ ไว้ในนโยบายการคุ้ม ครองข้อ มูล
ส่วนบุคคลถึงสิทธิของผูใ้ ช้บริการทีจ6 ะเลือกว่า จะให้หน่วยงานของรัฐรวบรวม จัดเก็บหรือ
ไม่ให้จดั เก็บ ใช้หรือไม่ให้ใช้ และเปิ ดเผยหรือไม่เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าว
การให้ผใู้ ช้บริการใช้สทิ ธิเลือกตามวรรคแรกให้รวมถึงการให้สทิ ธิเลือกแบบ
ทีห6 น่ วยงานของรัฐจะต้องขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนัน% ก่อน
และการให้ สิท ธิเลือ กแบบที6ใ ห้ สิท ธิแ ก่ ผู้ ใช้ บ ริก ารในการปฏิเสธไม่ ให้ มีก ารใช้ ห รือ
การเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื6อวัตถุประสงค์อ6นื นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ทเ6ี ก็บรวบรวม
ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวข้างต้นแล้วเท่านัน% ทัง% นี% การให้สทิ ธิเลือกต้องกระทําให้สมบูรณ์
ก่อนที6เว็บไซต์จะทําการติดต่อกับผู้ใช้บริการในครัง% แรก และหากเป็ นการใช้สทิ ธิเลือก
แบบห้ามไม่ให้มีการใช้ข้อมูลส่วนบุ คคลแตกต่ างไปจากวัต ถุ ป ระสงค์เดิม หน่ วยงาน
เจ้าของเว็บไซต์ต้องระบุไว้ในนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลให้ผใู้ ช้บริการได้รบั ทราบ
ถึงวิธกี ารของการส่งการติดต่อครัง% ทีส6 องของเว็บไซต์ดว้ ย
(๗) การเข้าถึง การแก้ไขให้ถูกต้อง และการปรับปรุงให้เป็ นปั จจุบนั
ให้หน่ วยงานของรัฐกําหนดวิธกี ารทีผ6 ใู้ ช้บริการเว็บไซต์สามารถเข้าถึงและ
แก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลเกีย6 วกับตนเองทีห6 น่วยงานของรัฐรวบรวมและจัดเก็บ
ไว้ในเว็บไซต์ให้ถูกต้อง
(๘) การรักษาความมันคงปลอดภั
6
ยของข้อมูลส่วนบุคคล
ให้ห น่ วยงานของรัฐซึ6งรวบรวมข้อมูลส่วนบุ คคลผ่านทางจัดให้มีวิธีก าร
รักษาความมันคงปลอดภั
6
ยสําหรับข้อมูลส่วนบุคคลทีร6 วบรวมและจัดเก็บไว้ให้เหมาะสม
กับการรักษาความลับ ของข้อมูลส่วนบุคคล เพื6อป้ องกันการเปลี6ยนแปลงแก้ไขข้อมูล
๕๐๒

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

คอมพิวเตอร์และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ดังกล่าวโดยมิชอบ รวมถึงการป้ องกันการกระทําใดทีจ6 ะมีผลทําให้ขอ้ มูลไม่อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน ซึง6 หน่วยงานของรัฐพึงดําเนินการดังนี%
(ก) สร้างเสริมความสํานึกในการรับผิดชอบด้านความมันคงปลอดภั
6
ยของ
ข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคลากร พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่ วยงานด้วยการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร ให้ความรู้ จัดสัมมนา หรือฝึกอบรมในเรื6องดังกล่าวให้แก่บุคลากรในองค์กร
เป็ นประจํา
(ข) กํ า หนดสิท ธิแ ละข้อ จํ า กัด สิท ธิใ นการเข้า ถึ ง ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของ
บุคลากร พนักงานหรือลูกจ้างของตนในแต่ ละลําดับชัน% ให้ชดั เจน และให้มีการบันทึก
รวมทัง% การทํ า สํ า รองข้อ มู ล ของการเข้า ถึ ง หรือ การเข้า ใช้ ง านข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลไว้
ในระยะเวลาทีเ6 หมาะสมหรือตามระยะเวลาทีก6 ฎหมายกําหนด
(ค) ตรวจสอบและประเมินความเสีย6 งด้านความมันคงปลอดภั
6
ยของเว็บไซต์
หรือของระบบสารสนเทศทัง% หมดอย่างน้อยปี ละ ๑ ครัง%
(ง) กํา หนดให้มีก ารใช้ม าตรการที6เหมาะสมและเป็ น การเฉพาะสํา หรับ
การรักษาความมันคงปลอดภั
6
ยของข้อมูลส่วนบุคคลที6มคี วามสําคัญ ยิง6 หรือเป็ นข้อมูล
ทีอ6 าจกระทบต่อความรูส้ กึ ความเชื6อ ความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของประชาชน
ซึง6 เป็ นผูใ้ ช้บริการของหน่วยงานของรัฐ หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหาย หรือมีผลกระทบ
ต่ อ สิท ธิเสรีภ าพของผู้เป็ น เจ้าของข้อมู ลอย่ างชัดเจน เช่ น หมายเลขบัต รเดบิต หรือ
บัตรเครดิต หมายเลขประจําตัวประชาชน หรือหมายเลขประจําตัวบุคคล เชือ% ชาติ ศาสนา
ความเชื6อ ความคิดเห็นทางการเมือง สุขภาพ พฤติกรรมทางเพศ เป็ นต้น
(จ) ควรจัด ให้มีม าตรการที6ร อบคอบในการรัก ษาความมัน6 คงปลอดภัย
สํา หรับ ข้อ มูล ส่ว นบุ ค คลของบุ ค คลซึ6งอายุ ไม่ เกิน สิบ แปดปี โดยใช้วิธีก ารโดยเฉพาะ
และเหมาะสม
(๙) การติดต่อกับเว็บไซต์
เว็บไซต์ซง6ึ ให้ขอ้ มูลแก่ผใู้ ช้บริการในการติดต่อกับหน่ วยงานของรัฐ ต้องจัดให้มี
ทัง% ข้อมูลติดต่อไปยังสถานทีท6 าํ การงานปกติและข้อมูลติดต่อผ่านทางออนไลน์ดว้ ย ข้อมูล
ติดต่อทีห6 น่วยงานของรัฐควรจะระบุเอาไว้ อย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูล ดังต่อไปนี%
(ก) ชื6อและทีอ6 ยู่
(ข) หมายเลขโทรศัพท์
(ค) หมายเลขโทรสาร
(ง) ทีอ6 ยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
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ข้อ ๓ ให้หน่ วยงานของรัฐจัดทํานโยบายและแนวปฏิบตั ใิ นการคุม้ ครองข้อมูล
ส่ ว นบุ ค คลภายใต้ ห ลัก การตามข้อ ๑ และข้อ ๒ สํา หรับ หน่ ว ยงานของรัฐ ที6 ไ ด้ ร ับ
ทรัส ต์ ม าร์ค จากหน่ ว ยงานหรือ องค์ก รอื6น ที6ทํ า หน้ า ที6อ อกทรัส ต์ ม าร์ค (Trust Mark)
ให้หน่ วยงานของรัฐนัน% แสดงนโยบายและแนวปฏิบตั ใิ นการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลที6
ได้ ร ับ การรับ รองจากหน่ ว ยงานหรือ องค์ ก รที6 อ อกหรือ รับ รองทรัส ต์ ม าร์ค ดัง กล่ า ว
ต่อคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย
ทรัส ต์ ม าร์ค (Trust Mark) ตามความในวรรคแรก หมายถึ ง เครื6อ งหมาย
ทีร6 บั รองว่าหน่ วยงานดังกล่าวมีมาตรฐานในการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชน
ในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ซ6งึ ออกโดยหน่ วยงานหรือองค์กรที6จดั ตัง% โดยชอบ
ด้วยกฎหมายเพื6อทําหน้าทีใ6 นการตรวจสอบและรับรองการออกทรัสต์มาร์คให้กบั ผูข้ อรับ
การรับรอง
ข้อ ๔ ให้ ห น่ ว ยงานของรัฐ กํ า หนดชื6อ เรีย กนโยบายการคุ้ ม ครองข้อ มู ล
ส่วนบุ ค คลไว้ให้ช ัด เจน และในกรณี ท6ีมีก ารปรับ ปรุงนโยบาย ให้ระบุ วนั เวลา และปี
ซึง6 จะมีการปรับปรุงหรือเปลีย6 นแปลงนโยบายดังกล่าวไว้ดว้ ย
ข้อ ๕๒๗ ประกาศนี%ให้ใช้บงั คับตัง% แต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที6 ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
จุติ ไกรฤกษ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื6อสาร
ประธานกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

๒๗

ราชกิจจานุ เบกษา เล่ม ๑๒๗/ตอนพิเศษ ๑๒๖ ง/หน้า ๓๑/๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

๕๐๔
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ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
เรื6อง ประเภทของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และหลักเกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบของ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธกี ารแบบปลอดภัย
พ.ศ. ๒๕๕๕
โดยที6 พ ระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยวิ ธี ก ารแบบปลอดภั ย ในการทํ า ธุ ร กรรม
ทางอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ พ.ศ. ๒๕๕๓ กําหนดให้ค ณะกรรมการประกาศกํา หนดประเภท
ของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักเกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบของธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื6อให้การทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ใดที6ได้กระทําตามวิธกี าร
แบบปลอดภัยทีค6 ณะกรรมการกําหนดเป็ นวิธกี ารทีเ6 ชื6อถือได้
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ วรรคหนึ6ง แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
วิธกี ารแบบปลอดภัยในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการ
ธุ ร กรรมทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ จึ ง ออกประกาศเพื6 อกํ า หนดประเภทของธุ ร กรรม
ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และหลั ก เกณ ฑ์ ก ารประเมิ น ระดั บ ผลกระทบของธุ ร กรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธกี ารแบบปลอดภัยไว้ดงั นี%
ข้อ ๑ ประกาศนี%เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
เรื6อง ประเภทของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และหลักเกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบ
ของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธกี ารแบบปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๕”
ข้อ ๒ ให้ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในประเภทดังต่อไปนี% ใช้วธิ กี ารแบบปลอดภัย
ในระดับเคร่งครัด
(๑) ธุ ร กรรมทางอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ด้ า นการชํ า ระเงิน ทางอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ต าม
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. ๒๕๕๑
(๒) ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ดา้ นการเงินของธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมาย
ว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
(๓) ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ดา้ นประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยประกันชีวติ
และประกันวินาศภัย
(๔) ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้านหลักทรัพย์ของผูป้ ระกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
๕๐๕

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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(๕) ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ทจ6ี ดั เก็บ รวบรวม และให้บริการข้อมูลของบุคคล
หรือทรัพย์สนิ หรือทะเบียนต่าง ๆ ทีเ6 ป็ นเอกสารมหาชนหรือทีเ6 ป็ นข้อมูลสาธารณะ
(๖) ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในการให้บริการด้านสาธารณู ปโภคและบริการ
สาธารณะทีต6 อ้ งดําเนินการอย่างต่อเนื6องตลอดเวลา
ข้ อ ๓ ในการประเมิ น ระดั บ ผลกระทบของธุ ร กรรมทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ให้หน่ วยงานหรือองค์กรยึดถือหลักการประเมินความเสีย6 งของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ซึง6 เป็ นทีย6 อมรับเป็ นการทัวไปว่
6 าเชื6อถือได้เป็ นแนวทางในการประเมินระดับผลกระทบ
ข้อ ๔ การประเมิน ระดับ ผลกระทบของธุรกรรมทางอิเล็ก ทรอนิ กส์ จะต้อ ง
ประเมินผลกระทบในด้านต่อไปนี%ดว้ ย
(๑) ผลกระทบด้านมูลค่าความเสียหายทางการเงิน
(๒) ผลกระทบต่ อจํานวนผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียที6อาจได้รบั อัน ตราย
ต่อชีวติ ร่างกายหรืออนามัย
(๓) ผลกระทบต่อจํานวนผูใ้ ช้บริการหรือผู้มสี ่วนได้เสียที6อาจได้รบั ความเสียหาย
อื6นใดนอกจาก (๒)
(๔) ผลกระทบด้านความมันคงของรั
6
ฐ
ข้อ ๕ ในการประเมินผลกระทบด้านมูลค่าความเสียหายทางการเงิน ให้จดั เป็ น
สามระดับโดยมีเกณฑ์ในการประเมินดังนี%
(๑) ในกรณี มูลค่ าความเสีย หายทางการเงิน ไม่ เกิน หนึ6 งล้านบาท ให้จดั เป็ น
ผลกระทบระดับตํ6า
(๒) ในกรณีมลู ค่าความเสียหายทางการเงินเกินกว่าหนึ6งล้านบาทแต่ไม่เกินหนึ6ง
ร้อยล้านบาท ให้จดั เป็ นผลกระทบระดับกลาง
(๓) ในกรณีมูลค่าความเสียหายทางการเงินเกินกว่าหนึ6งร้อยล้านบาทขึ%นไป
ให้จดั เป็ นผลกระทบระดับสูง
ในการประเมินมูลค่าความเสียหายทางการเงินตามวรรคหนึ6ง ให้คํานวณจาก
ความเสียหายทีจ6 ะเกิดขึน% ในหนึ6งวันและคํานวณความเสียหายโดยตรงเท่านัน%

๕๐๖
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ข้อ ๖ ในการประเมินผลกระทบต่อจํานวนผูใ้ ช้บริการหรือผูม้ สี ่วนได้เสียทีอ6 าจ
ได้รบั อัน ตรายต่ อ ชีวิต ร่า งกายหรือ อนามัย ให้จ ัด เป็ น สามระดับ โดยมีเกณฑ์ในการ
ประเมินดังนี%
(๑) ในกรณีทไ6ี ม่มผี ใู้ ช้บริการหรือผูม้ สี ว่ นได้เสียได้รบั ผลกระทบต่อชีวติ ร่างกาย
หรืออนามัย ให้จดั เป็ นผลกระทบระดับตํ6า
(๒) ในกรณี จํานวนผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียได้รบั ผลกระทบต่ อร่างกาย
หรืออนามัยตัง% แต่หนึ6งคน แต่ไม่เกินหนึ6งพันคน ให้จดั เป็ นผลกระทบระดับกลาง
(๓) ในกรณีจํานวนผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียได้รบั ผลกระทบต่อร่างกาย
หรืออนามัยเกินกว่าหนึ6งพันคน หรือต่อชีวติ ตัง% แต่หนึ6งคน ให้จดั เป็ นผลกระทบระดับสูง
ในการประเมินผลกระทบต่อจํานวนผู้ใช้บริการหรือผู้มสี ่วนได้เสียที6อาจได้รบั
อันตรายต่ อชีวติ ร่างกายหรืออนามัยตามวรรคหนึ6ง ให้คํานวณจากจํานวนของบุคคล
ดังกล่าวทีไ6 ด้รบั ผลกระทบในหนึ6งวัน
ข้อ ๗ ในการประเมิน ผลกระทบต่ อ จํา นวนผู้ใช้บ ริก ารหรือ ผู้มีส่ ว นได้เสีย
ที6อ าจได้ร ับ ความเสีย หายอื6น นอกจากข้อ ๔ (๒) ให้จ ัด เป็ นสามระดับ โดยมีเกณฑ์
ในการประเมินดังนี%
(๑) ในกรณี จํ า นวนผู้ ใ ช้ บ ริก ารหรือ ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สีย ที6 อ าจได้ ร ับ ผลกระทบ
ไม่เกินหนึ6งหมื6นคน ให้จดั เป็ นผลกระทบระดับตํ6า
(๒) ในกรณีจาํ นวนผูใ้ ช้บริการหรือผูม้ สี ่วนได้เสียทีอ6 าจได้รบั ผลกระทบเกินกว่า
หนึ6งหมื6นคนแต่ไม่เกินหนึ6งแสนคน ให้จดั เป็ นผลกระทบระดับกลาง
(๓) ในกรณีจํานวนผูใ้ ช้บริการหรือผูม้ สี ่วนได้เสียทีอ6 าจได้รบั ผลกระทบเกินกว่า
หนึ6งแสนคน ให้จดั เป็ นผลกระทบระดับสูง
ในการประเมินผลกระทบต่อจํานวนผู้ใช้บริการหรือผู้มสี ่วนได้เสียที6อาจได้รบั
ความเสียหายตามวรรคหนึ6ง ให้คํานวณจากจํานวนของบุคคลดังกล่าวทีไ6 ด้รบั ผลกระทบ
ในหนึ6งวันและคํานวณความเสียหายโดยตรงเท่านัน%
ข้อ ๘ ในการประเมินผลกระทบด้านความมันคงของรั
6
ฐ ให้จดั เป็ นสองระดับ
โดยมีเกณฑ์ในการประเมินดังนี%
(๑) ในกรณีไม่มผี ลกระทบต่อความมันคงของรั
6
ฐ ให้จดั เป็ นผลกระทบระดับตํ6า
(๒) ในกรณีมผี ลกระทบต่อความมันคงของรั
6
ฐ ให้จดั เป็ นผลกระทบระดับสูง
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ข้อ ๙ หากปรากฏว่ามีผลประเมินทีเ6 ป็ นผลกระทบในระดับสูงด้านหนึ6งด้านใด
ให้ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นนั % ต้องใช้วธิ กี ารแบบปลอดภัยในระดับเคร่งครัด และหากมี
ผลกระทบในระดับกลางอย่างน้อยสองด้านขึน% ไปให้ใช้วธิ กี ารแบบปลอดภัยในระดับกลาง
ขึน% ไป
ในกรณี ท6ีไม่ เป็ น ไปตามวรรคหนึ6 ง ให้ธุ รกรรมทางอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ใช้วิธีก าร
แบบปลอดภัยในระดับไม่ต6ํากว่าระดับพืน% ฐาน
ข้อ ๑๐๒๘ ประกาศนี%ให้ใช้บงั คับเมื6อพ้นกําหนดสามร้อยหกสิบวัน นับแต่ วนั
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที6 ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
นาวาอากาศเอก อนุดษิ ฐ์ นาครทรรพ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื6อสาร
ประธานกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

๒๘ ราชกิจจานุ เบกษา

เล่ม ๑๒๙/ตอนพิเศษ ๑๙๑ ง/หน้า ๓๙/๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕

๕๐๘
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ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
เรื6อง มาตรฐานการรักษาความมันคงปลอดภั
6
ยของระบบสารสนเทศตามวิธกี ารแบบปลอดภัย
พ.ศ. ๒๕๕๕
โดยที6 พ ระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยวิ ธี ก ารแบบปลอดภั ย ในการทํ า ธุ ร กรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๓ กําหนดให้คณะกรรมการประกาศกําหนดมาตรฐาน
การรัก ษาความมัน6 คงปลอดภั ย ของระบบสารสนเทศตามวิธี ก ารแบบปลอดภั ย
ในแต่ ล ะระดับ เพื6 อ ให้ ก ารทํ า ธุ ร กรรมทางอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ใดที6ไ ด้ก ระทํ า ตามวิธีก าร
แบบปลอดภัยทีค6 ณะกรรมการกําหนดเป็ นวิธกี ารทีเ6 ชื6อถือได้
อาศัย อํ า นาจตามความในมาตรา ๗ แห่ ง พระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ว ยวิธีก าร
แบบปลอดภัยในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์จงึ ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี%
ข้อ ๑ ประกาศนี%เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
เรื6อ ง มาตรฐานการรัก ษาความมัน6 คงปลอดภั ย ของระบบสารสนเทศตามวิธีก าร
แบบปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๕”
ข้อ ๒ ในกรณีท6ีจะต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรักษาความมันคง
6
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศตามวิธกี ารแบบปลอดภัยในระดับเคร่งครัด ระดับกลาง
หรือระดับพืน% ฐาน ให้หน่วยงานหรือองค์กร หรือส่วนงานของหน่วยงานหรือองค์กรปฏิบตั ิ
ตามมาตรฐานการรัก ษาความมัน6 คงปลอดภัย ของระบบสารสนเทศตามหลัก เกณฑ์
ทีก6 าํ หนดในแนบท้ายประกาศฉบับนี%
ข้อ ๓ ๒๙ ประกาศนี% ให้ใช้บ ังคับ เมื6อ พ้น กํา หนดสามร้อ ยหกสิบ วัน นั บ แต่ ว ัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที6 ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
นาวาอากาศเอก อนุดษิ ฐ์ นาครทรรพ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ6 สาร
ประธานกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
๒๙ ราชกิจจานุ เบกษา

เล่ม ๑๒๙/ตอนพิเศษ ๑๙๑ ง/หน้า ๔๒/๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕
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บัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
เรื6อง มาตรฐานการรักษาความมันคงปลอดภั
6
ยของระบบสารสนเทศตามวิธกี ารแบบปลอดภัย
พ.ศ. ๒๕๕๕
มาตรฐานการรักษาความมันคงปลอดภั
6
ยของระบบสารสนเทศเป็ นมาตรการ
สํา หรับ ใช้ในการควบคุ ม ให้ร ะบบสารสนเทศมีค วามมัน6 คงปลอดภัย ซึ6ง ครอบคลุ ม
การรักษาความลับ (Confidentiality) การรักษาความครบถ้วน (Integrity) และการรักษา
สภาพพร้อ มใช้ง าน (Availability) ของระบบสารสนเทศและสารสนเทศในระบบ นั น%
โดยการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ดว้ ยระบบสารสนเทศ ต้องดําเนินการตามมาตรการ
ทีเ6 กี6ยวข้องตามบัญชีแนบท้ายนี% และต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับระดับความเสีย6 งที6ได้
จากการประเมิน ทัง% นี% มาตรฐานการรักษาความมันคงปลอดภั
6
ยของระบบสารสนเทศ
แบ่งออกเป็ น ๑๑ ข้อ ได้แก่
๑. การสร้างความมันคงปลอดภั
6
ยด้านบริหารจัดการ
๒. การจัดโครงสร้างด้านความมัน6 คงปลอดภัยของระบบสารสนเทศในส่ว น
การบริหารจัดการด้านความมันคงปลอดภั
6
ยของระบบสารสนเทศ ทัง% ภายใน
และภายนอกหน่วยงานหรือองค์กร
๓. การบริหารจัดการทรัพย์สนิ สารสนเทศ
๔. การสร้างความมันคงปลอดภั
6
ยของระบบสารสนเทศด้านบุคลากร
๕. การสร้างความมันคงปลอดภั
6
ยด้านกายภาพและสภาพแวดล้อม
๖. การบริห ารจัดการด้านการสื6อสารและการดําเนินงานของระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบงานคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ
๗. การควบคุ ม การเข้า ถึง ระบบเครือ ข่ ายคอมพิว เตอร์ ระบบคอมพิว เตอร์
ระบบงานคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ ข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
และข้อมูลคอมพิวเตอร์
๘. การจัดหาหรือจัดให้มกี ารพัฒนา และการบํารุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบงานคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ
๙. การบริห ารจัดการสถานการณ์ ด้านความมัน6 คงปลอดภัย ที6ไ ม่พึงประสงค์
หรือไม่อาจคาดคิด
๑๐.การบริหารจัดการด้านการบริการหรือการดําเนินงานของหน่ วยงานหรือองค์กร
เพื6อให้มคี วามต่อเนื6อง
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๑๑.การตรวจสอบและการประเมินผลการปฏิบตั ติ ามนโยบาย มาตรการ หลักเกณฑ์
หรือ กระบวนการใด ๆ รวมทัง% ข้อกําหนดด้านความมัน6 คงปลอดภัย ของ
ระบบสารสนเทศ
๑. มาตรฐานการรักษาความมันคงปลอดภั
6
ยของระบบสารสนเทศตามวิธกี ารแบบปลอดภัย
ในระดับพืน% ฐาน
การรักษาความมันคงปลอดภั
6
ยของระบบสารสนเทศตามวิธกี ารแบบปลอดภัย
ในระดับพืน% ฐานต้องปฏิบตั ดิ งั นี%
ข้อ ๑. การสร้างความมันคงปลอดภั
6
ยด้านบริหารจัดการหน่ วยงานต้องกําหนด
นโยบายในการรักษาความมันคงปลอดภั
6
ยด้านสารสนเทศ โดยผ่านการอนุ มตั ิและผลักดัน
โดยผูบ้ ริหารระดับสูง และมีการประกาศนโยบายดังกล่าวให้พนักงานและบุคคลภายนอก
ทีเ6 กีย6 วข้องรับทราบโดยทัวกั
6 น
ข้อ ๒. การจัดโครงสร้างด้านความมันคงปลอดภั
6
ยของระบบสารสนเทศในส่วน
การบริหารจัดการด้านความมันคงปลอดภั
6
ยของระบบสารสนเทศ ทัง% ภายในและภายนอก
หน่วยงานหรือองค์กร
๒.๑ ผูบ้ ริหารระดับสูงของหน่วยงานมีหน้าทีด6 ูแลรับผิดชอบงานด้านสารสนเทศ
ของหน่ วยงานให้การสนับสนุ น และกําหนดทิศทางการดําเนินงานเกี6ยวกับความมันคง
6
ปลอดภั ย ด้ า นสารสนเทศที6ช ัด เจน รวมทัง% มี ก ารมอบหมายงานที6 เกี6ย วข้อ งให้ ก ับ
ผูป้ ฏิบตั งิ านอย่างชัดเจน ตลอดจนรับผิดชอบต่อความเสีย6 ง ความเสียหาย หรืออันตราย
ทีเ6 กิดขึน% กับระบบสารสนเทศไม่ว่ากรณีใด ๆ
๒.๒ สําหรับระบบสารสนเทศใหม่ มีการกําหนดขัน% ตอนการพิจารณาทบทวน
เพื6ออนุ มตั ิการสร้าง การติดตัง% หรือการใช้งานในแง่มุมต่ าง ๆ เช่น การบริหารจัดการ
ผูใ้ ช้งานระบบ หรือความสามารถในการทํางานร่วมกันได้ระหว่างระบบเดิมและระบบใหม่
๒.๓ มีก ารกํ า หนดสัญ ญาการรัก ษาข้อ มู ล ที6เป็ นความลับ (Confidentiality
agreement หรือ Non-Disclosure agreement) ทีส6 อดคล้องกับสถานการณ์และความต้องการ
ของหน่วยงานในการปกป้ องข้อมูลสารสนเทศ
๒.๔ มีขอ้ กําหนดเกีย6 วกับความมันคงปลอดภั
6
ยด้านสารสนเทศสําหรับการอนุ ญาต
ให้ผู้ใช้บ ริก ารที6เป็ น บุ คคลภายนอกเข้าถึงระบบสารสนเทศ หรือ ใช้ข้อมูลสารสนเทศ
ของหน่วยงาน
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๒.๕ สําหรับ ข้อตกลงเพื6ออนุ ญ าตให้บุค คลภายนอกเข้าถึงระบบสารสนเทศ
หรือใช้ขอ้ มูลสารสนเทศของหน่ วยงาน เพื6อการอ่าน การประมวลผล การบริหารจัดการ
ระบบสารสนเทศ หรือการพัฒนาระบบสารสนเทศ ควรมีขอ้ กําหนดเกีย6 วกับความมันคง
6
ปลอดภัยด้านสารสนเทศระบุไว้ในข้อตกลง
ข้อ ๓. การบริหารจัดการทรัพย์สนิ สารสนเทศมีการเก็บบันทึกข้อมูลทรัพย์สนิ
สารสนเทศ โดยข้อมูลทีจ6 ดั เก็บต้องประกอบด้วยข้อมูลทีจ6 ําเป็ นในการค้นหาเพื6อการใช้งาน
ในภายหลัง
ข้อ ๔. การสร้างความมันคงปลอดภั
6
ยของระบบสารสนเทศด้านบุคลากร
๔.๑ กําหนดหน้าที6ความรับผิดชอบด้านความมันคงปลอดภั
6
ยด้านสารสนเทศ
ของพนักงาน หรือหน่ วยงาน หรือบุคคลภายนอกทีว6 ่าจ้าง โดยให้สอดคล้องกับความมันคง
6
ปลอดภัยด้านสารสนเทศและนโยบายในการรักษาความมันคงปลอดภั
6
ยด้านสารสนเทศ
ทีห6 น่วยงานประกาศใช้
๔.๒ ผู้ บ ริห ารระดับ สูง ของหน่ ว ยงานต้ อ งกํ า หนดให้ พ นั ก งาน หน่ ว ยงาน
หรือบุคคลภายนอกทีว6 ่าจ้างปฏิบตั งิ านตามนโยบายหรือระเบียบปฏิบตั ดิ า้ นความมันคง
6
ปลอดภัยทีห6 น่วยงานประกาศใช้
๔.๓ กําหนดให้มีขนั % ตอนการลงโทษพนัก งานที6ฝ่ าฝื น นโยบายหรือ ระเบีย บ
ปฏิบตั เิ กีย6 วกับความมันคงปลอดภั
6
ยด้านสารสนเทศในหน่วยงาน
๔.๔ กําหนดหน้ าที6ความรับผิดชอบในการยุติการจ้าง หรือการเปลี6ยนแปลง
สถานะการจ้างให้ชดั เจน และมอบหมายให้มผี รู้ บั ผิดชอบอย่างชัดเจน
๔.๕ พนั ก งาน หน่ ว ยงานหรือ บุ ค คลภายนอกที6ว่ า จ้างต้ อ งส่ง คืน ทรัพ ย์สิน
สารสนเทศของหน่ ว ยงานเมื6 อ สิ%น สุ ด สถานะการเป็ นพนั ก งาน หรือ สิ%น สุ ด สัญ ญา
หรือข้อตกลงการปฏิบตั งิ านให้กบั หน่วยงาน
๔.๖ ให้ยกเลิกสิทธิของพนักงาน หน่ วยงานหรือบุคคลภายนอกในการเข้าใช้งาน
ระบบสารสนเทศ เมื6อสิ%นสุด สถานะการเป็ น พนักงาน หรือสิ%น สุดสัญ ญาหรือข้อตกลง
การปฏิบตั ิงาน และให้ปรับเปลีย6 นระดับสิทธิในการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศให้เหมาะสม
เมื6อมีการเปลีย6 นแปลงหน้าทีค6 วามรับผิดชอบใด ๆ เกิดขึน%
ข้อ ๕. การสร้างความมันคงปลอดภั
6
ยด้านกายภาพและสภาพแวดล้อม
๕.๑ ให้มกี ารป้ องกันขอบเขตพื%นที6ตงั % ของหน่ วยงาน (Security perimeter) ที6มี
การติดตัง% จัดเก็บ หรือใช้งาน ระบบสารสนเทศและข้อมูลสารสนเทศ
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๕.๒ มีการออกแบบและติดตัง% การป้ องกันความมันคงปลอดภั
6
ยด้านกายภาพ
เพื6อป้ องกันภัยจากภายนอก ภัยในระดับหายนะทัง% ทีก6 ่อโดยมนุษย์หรือภัยธรรมชาติ เช่น
อัคคีภยั อุทกภัย แผ่นดินไหว ระเบิด การก่อจลาจล เป็ นต้น
๕.๓ จัดวางและป้ องกันอุปกรณ์สารสนเทศ เพื6อลดความเสีย6 งจากภัยธรรมชาติ
หรืออันตรายต่าง ๆ และเพื6อป้ องกันการเข้าถึงโดยมิได้รบั อนุญาต
๕.๔ มีก ารป้ อ งกัน อุ ป กรณ์ ส ารสนเทศ ที6อ าจเกิด จากไฟฟ้ าขัด ข้อ ง (Power
failure) หรือทีอ6 าจหยุดชะงักจากข้อผิดพลาดของโครงสร้างพืน% ฐาน (Supporting utilities)
๕.๕ มีการดูแลอุ ปกรณ์ สารสนเทศอย่ างถู กวิธี เพื6อให้คงไว้ซ6ึงความถูก ต้อ ง
ครบถ้วนและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
ข้อ ๖. การบริหารจัดการด้านการสือ6 สารและการดําเนินงานของระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบงานคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ
๖.๑ มีการจัดทํา ปรับปรุง และดูแลเอกสารขัน% ตอนการปฏิบตั งิ านทีอ6 ยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน เพื6อให้พนักงานสามารถนําไปปฏิบตั ไิ ด้
๖.๒ มีการดูแลให้บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกทีใ6 ห้บริการแก่หน่ วยงานตามที6
ว่ า จ้า งปฏิบ ัติต ามสัญ ญาหรือ ข้อ ตกลงให้บ ริก ารที6ร ะบุ ไ ว้ ซึ6ง ต้ อ งครอบคลุ ม ถึง งาน
ด้านความมันคงปลอดภั
6
ย ลักษณะการให้บริการ และระดับการให้บริการ
๖.๓ มีก ารติ ด ตามตรวจสอบรายงานหรือ บัน ทึ ก การให้ บ ริก ารของบุ ค คล
หรือหน่วยงานภายนอกทีใ6 ห้บริการแก่หน่วยงานตามทีว6 ่าจ้างอย่างสม่า› เสมอ
๖.๔ จัด ให้มีเกณฑ์ ก ารตรวจรับ ระบบสารสนเทศที6มีก ารปรับ ปรุ ง หรือ ที6มี
เวอร์ชนใหม่
ั6
และควรมีการทดสอบระบบสารสนเทศทัง% ในช่วงการพัฒนาระบบและก่อน
การตรวจรับ
๖.๕ มีขนั % ตอนควบคุม การตรวจสอบ ป้ องกัน และกู้คืน ในกรณี มีก ารใช้งาน
โปรแกรมไม่พงึ ประสงค์ และให้มกี ารสร้างความตระหนักรูใ้ ห้กบั ผูใ้ ช้งานระบบสารสนเทศ
หรือข้อมูลสารสนเทศเกีย6 วกับโปรแกรมไม่พงึ ประสงค์
๖.๖ มีการสํารองข้อมูลสารสนเทศ และทดสอบการนํ ากลับมาใช้งาน โดยให้
เป็ นไปตามนโยบายการสํารองข้อมูลทีห6 น่วยงานประกาศใช้
๖.๗ มีการบริหารจัดการการควบคุมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื6อป้ องกันภัยคุกคาม
และมีการรักษาความมันคงปลอดภั
6
ยของระบบสารสนเทศและแอพพลิเคชันที
6 6ทํางาน
บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รวมทัง% ข้อมูลสารสนเทศทีม6 กี ารแลกเปลีย6 นบนเครือข่ายดังกล่าว
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๖.๘ มีการกําหนดรูปแบบการรักษาความมันคงปลอดภั
6
ย ระดับการให้บริการ
ข้อ กํ า หนดการบริห ารจัด การในข้อ ตกลงการให้ บ ริก ารด้า นเครือ ข่ า ยคอมพิว เตอร์
ไม่ว่าเป็ นการให้บริการโดยหน่วยงานเอง หรือจ้างช่วงไปยังผูใ้ ห้บริการภายนอก
๖.๙ จัดให้มีน โยบายและขัน% ตอนปฏิบ ัติงาน รวมทัง% ควบคุมการแลกเปลี6ย น
ข้อมูลสารสนเทศผ่านช่องทางการสือ6 สารในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
๖.๑๐ จัด ให้ มีข้อ ตกลงในการแลกเปลี6ย นข้อ มู ล สารสนเทศหรือ ซอฟต์ แ วร์
ระหว่างหน่วยงานกับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก
๖.๑๑ จัดให้มนี โยบายและขัน% ตอนการปฏิบตั งิ าน เพื6อป้ องกันข้อมูลสารสนเทศ
ทีม6 กี ารสื6อสารหรือแลกเปลีย6 นผ่านระบบสารสนเทศทีม6 กี ารเชื6อมต่อกับระบบสารสนเทศ
ต่าง ๆ
๖.๑๒ มีก ารป้ อ งกัน ข้อมู ลสารสนเทศที6มีก ารแลกเปลี6ย นในการทํ าพาณิ ช ย์
อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ (Electronic commerce) ผ่ า นเครือ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ส าธารณะ เพื6 อ
มิใ ห้ มีก ารฉ้ อ โกง ละเมิด สัญ ญา หรือ มี ก ารรัว6 ไหลหรือ ข้อ มู ล สารสนเทศถู ก แก้ ไ ข
โดยมิได้รบั อนุญาต
๖.๑๓ มีการป้ องกันข้อมูลสารสนเทศที6มกี ารสื6อสารหรือแลกเปลี6ยนในการทํา
ธุ ร กรรมทางออนไลน์ (Online transaction) เพื6 อ มิใ ห้ มีก ารรับ ส่ ง ข้อ มู ล ที6 ไ ม่ ส มบู ร ณ์
หรือ ส่ งข้อ มู ล ไปผิด ที6 หรือ มีก ารรัวไหลของข้
6
อ มู ล หรือ ข้อ มู ล ถู ก แก้ไ ขเปลี6ย นแปลง
ถูกทําซํ%าใหม่ หรือถูกส่งซํ%าโดยมิได้รบั อนุญาต
๖.๑๔ สําหรับข้อมูลสารสนเทศทีม6 กี ารเผยแพร่ต่อสาธารณชน ให้มกี ารป้ องกัน
มิให้มีการแก้ไขเปลี6ยนแปลงโดยมิได้รบั อนุ ญาต และเพื6อรักษาความถูกต้องครบถ้วน
ของข้อมูลสารสนเทศ
๖.๑๕ มีก ารเก็บ บัน ทึกข้อมูล Audit log ซึ6งบัน ทึก ข้อ มูลกิจกรรมการใช้งาน
ของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศและเหตุการณ์ เกี6ยวกับความมันคงปลอดภั
6
ยต่าง ๆ เพื6อ
ประโยชน์ในการสืบสวน สอบสวน ในอนาคต และเพื6อการติดตามการควบคุมการเข้าถึง
๖.๑๖ มีขนั % ตอนการเฝ้ าติดตามสังเกตการใช้งานระบบสารสนเทศ และมีการติดตาม
ประเมินผลการติดตามสังเกตดังกล่าวอย่างสม่า› เสมอ
๖.๑๗ มีการป้ องกันระบบสารสนเทศทีจ6 ดั เก็บ Log และข้อมูล Log เพื6อป้ องกัน
การเข้าถึงหรือแก้ไขเปลีย6 นแปลงโดยมิได้รบั อนุญาต
๖.๑๘ มีการจัดเก็บ Log ทีเ6 กีย6 วข้องกับการดูแลระบบสารสนเทศโดยผูด้ ูแลระบบ
(System administrator หรือ System operator)
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ข้อ ๗. การควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระบบคอมพิวเตอร์
ระบบงานคอมพิ ว เตอร์ ระบบสารสนเทศ ข้อ มู ล สารสนเทศ ข้อ มู ล อิเล็ก ทรอนิ ก ส์
และข้อมูลคอมพิวเตอร์
๗.๑ จัดให้มนี โยบายควบคุมการเข้าถึง โดยจัดทําเป็ นเอกสาร และมีการติดตาม
ทบทวนให้นโยบายดังกล่าวสอดคล้องกับข้อกําหนดหรือความต้องการด้านการดําเนินงาน
หรือการให้บริการ และด้านการรักษาความมันคงปลอดภั
6
ยระบบสารสนเทศ
๗.๒ จัดให้มกี ารลงทะเบียนบัญชีผใู้ ช้งานระบบสารสนเทศ และยกเลิกบัญชีผใู้ ช้
อย่างเป็ นทางการเพื6อควบคุมการให้สทิ ธิและการยกเลิกสิทธิในการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
ใด ๆ ของหน่วยงาน
๗.๓ การกําหนดสิทธิในการเข้าถึงระดับ สูง ให้ทําอย่างจํากัดและอยู่ภ ายใต้
การควบคุม
๗.๔ ผู้ใช้งานต้อ งดูแ ลป้ อ งกัน อุ ป กรณ์ ส ารสนเทศใดที6อ ยู่ ภ ายใต้ค วามดู แ ล
รับผิดชอบ ในระหว่างทีไ6 ม่มกี ารใช้งาน
๗.๕ จํากัดการเข้าถึงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของหน่ วยงานที6สามารถเข้าถึงได้
จากภายนอก โดยให้สอดคล้องกับนโยบายควบคุมการเข้าถึง และข้อกําหนดการใช้งาน
แอพพลิเคชันเพื
6 6อการดําเนินงาน
๗.๖ ให้ผู้ใช้งานทุกคนมีบญ
ั ชีผู้ใช้งานเป็ นของตนเอง และให้ระบบสารสนเทศ
มีเทคนิคการตรวจสอบตัวตนทีเ6 พียงพอ เพื6อให้สามารถระบุตวั ตนของผูเ้ ข้าใช้งานระบบ
สารสนเทศได้
๗.๗ ให้ยุติหรือปิ ดหน้าจอการใช้งานระบบสารสนเทศโดยอัตโนมัติ หากไม่มี
การใช้งานเกินระยะเวลาสูงสุดทีก6 าํ หนดไว้
๗.๘ จํากัด การเข้าถึงข้อ มูลสารสนเทศและฟั งก์ช ัน6 ต่ าง ๆ ในแอพพลิเคชัน6
ของผู้ ใ ช้ ง านและผู้ ดู แ ลระบบสารสนเทศ โดยให้ ส อดคล้อ งกับ นโยบายการเข้า ถึ ง
ทีไ6 ด้กาํ หนดไว้
๗.๙ กําหนดนโยบายและแนวทางการจัดการด้านความมันคงปลอดภั
6
ย เพื6อลด
ความเสีย6 งในการใช้งานอุปกรณ์สารสนเทศหรืออุปกรณ์การสื6อสารทีเ6 คลื6อนย้ายได้ เช่น
แล็ปท็อปคอมพิวเตอร์ (Laptop Computer) หรือสมาร์ทโฟน (Smartphone) เป็ นต้น
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ข้อ ๘. การจัดหาหรือจัดให้มีการพัฒนา และการบํารุงรักษาระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบงานคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ
๘.๑ ในการจัดทําข้อกําหนดขัน% ต่›าของระบบสารสนเทศใหม่ หรือการปรับปรุง
ระบบสารสนเทศเดิม ให้มีก ารระบุ ข้อ กํา หนดด้านการควบคุ ม ความมัน6 คงปลอดภัย
ด้านสารสนเทศไว้ดว้ ย
๘.๒ ให้ดู แ ล ควบคุ ม ติ ด ตามตรวจสอบการทํ า งานในการจ้า งช่ ว งพัฒ นา
ซอฟต์แวร์
ข้อ ๙. การบริหารจัดการสถานการณ์ดา้ นความมันคงปลอดภั
6
ยทีไ6 ม่พงึ ประสงค์
หรือไม่อาจคาดคิดให้มกี ารรายงานสถานการณ์ดา้ นความมันคงปลอดภั
6
ยทีไ6 ม่พงึ ประสงค์
หรือไม่อาจคาดคิดผ่าน ช่องทางการบริหารจัดการทีเ6 หมาะสมโดยเร็วทีส6 ดุ
ข้อ ๑๐. การบริหารจัดการด้านการบริการหรือการดําเนินงานของหน่ วยงาน
หรือองค์กรเพื6อให้มคี วามต่ อเนื6อง ให้กําหนดแผนเพื6อรักษาไว้หรือกู้คนื การให้บริการ
สารสนเทศ หลังเกิดเหตุการณ์ทท6ี าํ ให้ การดําเนินงานหยุดชะงัก เพื6อให้ขอ้ มูลสารสนเทศ
อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตามระดับทีก6 าํ หนดไว้ ภายในระยะเวลาทีก6 าํ หนดไว้
ข้อ ๑๑. การตรวจสอบและการประเมินผลการปฏิบตั ิตามนโยบาย มาตรการ
หลักเกณฑ์ หรือกระบวนการใด ๆ รวมทัง% ข้อกําหนดด้านความมันคงปลอดภั
6
ยของระบบ
สารสนเทศ
๑๑.๑ ให้มกี ารระบุไว้ให้ชดั เจนถึงแนวทางในการดําเนินงานของระบบสารสนเทศ
ที6มีค วามสอดคล้อ งตามกฎหมายและข้อ กํ า หนดตามสัญ ญาต่ า ง ๆ ของหน่ ว ยงาน
โดยต้องจัดทําเป็ นเอกสาร และมีการปรับปรุงให้เป็ นปั จจุบนั อยู่เสมอ
๑๑.๒ ป้ องกันมิให้มกี ารใช้งานระบบสารสนเทศผิดวัตถุประสงค์
๑๑.๓ พนักงานของหน่ วยงานต้องดูแลให้งานทีเ6 กี6ยวกับความมันคงปลอดภั
6
ย
ด้านสารสนเทศทีอ6 ยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบได้ดําเนินการไปโดยสอดคล้องกับกฎหมาย
และข้อกําหนดตามสัญญาต่าง ๆ ของหน่วยงาน
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๒. มาตรฐานการรักษาความมันคงปลอดภั
6
ยของระบบสารสนเทศตามวิธกี ารแบบปลอดภัย
ในระดับกลาง
การรักษาความมันคงปลอดภั
6
ยของระบบสารสนเทศตามวิธกี ารแบบปลอดภัย
ในระดับกลาง ให้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรักษาความมันคงปลอดภั
6
ยของระบบสารสนเทศ
ตามวิธกี ารแบบปลอดภัยในระดับพืน% ฐาน และต้องปฏิบตั เิ พิม6 เติมดังนี%
ข้อ ๑. การสร้างความมันคงปลอดภั
6
ยด้านบริหารจัดการ หน่ วยงานต้องวางแผน
การติดตามและประเมินผลการใช้งานความมันคงปลอดภั
6
ยด้านสารสนเทศ และนโยบาย
ในการรักษาความมันคงปลอดภั
6
ยด้านสารสนเทศอย่างสม่า› เสมอ เพื6อปรับปรุงหากมีการ
เปลีย6 นแปลงใด ๆ ภายในหน่ วยงาน ทัง% นี% เพื6อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ การใช้งาน
และคงความมีประสิทธิผลอยู่เสมอ
ข้อ ๒. การจัดโครงสร้างด้านความมันคงปลอดภั
6
ยของระบบสารสนเทศในส่วน
การบริหารจัดการด้านความมันคงปลอดภั
6
ยของระบบสารสนเทศ ทัง% ภายในและภายนอก
หน่วยงานหรือองค์กร
๒.๑ มีการกําหนดเนื%องานหรือหน้าทีค6 วามรับผิดชอบต่าง ๆ เกีย6 วกับความมันคง
6
ปลอดภัยด้านสารสนเทศไว้อย่างชัดเจน
๒.๒ มีการกําหนดขัน% ตอนและช่อ งทางในการติดต่ อ กับ หน่ วยงานภายนอก
ทีม6 คี วามเชีย6 วชาญเฉพาะด้าน หรือหน่ วยงานทีม6 คี วามเชีย6 วชาญด้านความมันคงปลอดภั
6
ย
ด้านสารสนเทศภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจน
๒.๓ จัดให้มีการพิจ ารณาทบทวนแนวทางในการบริหารจัดการงานเกี6ยวกับ
ความมันคงปลอดภั
6
ยด้านสารสนเทศอย่างสมํ6าเสมอ หรือเมื6อมีการเปลี6ยนแปลงใด ๆ
ในการดําเนินงาน ทัง% นี% การพิจารณาทบทวนดังกล่าวควรดําเนินการโดยผูไ้ ม่มสี ่วนได้เสีย
กับงานทีม6 กี ารพิจารณาทบทวน
ข้อ ๓. การบริหารจัดการทรัพย์สนิ สารสนเทศ
๓.๑ มีก ารกํ า หนดบุ ค คลผู้ มีห น้ า ที6ดู แ ลควบคุ ม การใช้ ง านและรับ ผิด ชอบ
ทรัพย์สนิ สารสนเทศไว้ชดั เจน
๓.๒ มีการกําหนดกฎระเบียบในการใช้งานทรัพย์สนิ สารสนเทศไว้อย่างชัดเจน
โดยจัดทําเป็ นเอกสาร และมีการประกาศใช้ในหน่วยงาน
๓.๓ มีการจําแนกประเภทของข้อมูลสารสนเทศ โดยจําแนกตามมูลค่าของข้อมูล
ข้อกําหนดทางกฎหมาย ระดับชัน% ความลับและความสําคัญต่อหน่วยงาน
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๓.๔ มีการกําหนดและประกาศใช้ขนั % ตอนทีเ6 หมาะสมในการจําแนกประเภทของ
ข้อมูลสารสนเทศ และจัดการข้อมูลสารสนเทศ โดยให้สอดคล้องกับแนวทางการจําแนก
ประเภทของข้อมูลสารสนเทศทีห6 น่วยงานประกาศใช้
ข้อ ๔. การสร้า งความมัน6 คงปลอดภัย ของระบบสารสนเทศด้า นบุ ค ลากร
พนักงาน หน่ วยงานหรือบุคคลภายนอกต้องได้รบั การอบรมเพื6อสร้างความตระหนักรู้
เกี6ยวกับความมันคงปลอดภั
6
ยด้านสารสนเทศในส่วนที6เกีย6 วข้องกับหน้าทีค6 วามรับผิดชอบ
ของตน และได้รบั การสื6อสารให้ทราบถึงนโยบายหรือระเบียบปฏิบตั ิด้านความมันคง
6
ปลอดภัยสารสนเทศทีห6 น่วยงานประกาศใช้อย่างสมํ6าเสมอ หรือเมื6อมีการเปลีย6 นแปลง
ข้อ ๕. การสร้างความมันคงปลอดภั
6
ยด้านกายภาพและสภาพแวดล้อม
๕.๑ มีการออกแบบและติดตัง% การป้ องกันความมันคงปลอดภั
6
ยด้านกายภาพ
เพื6อป้ องกันพืน% ทีห6 รือสถานทีป6 ฏิบตั งิ าน หรืออุปกรณ์สารสนเทศต่าง ๆ
๕.๒ ไม่ควรนํ าอุปกรณ์ สารสนเทศ ข้อมูลสารสนเทศ หรือซอฟต์แวร์ออกจาก
สถานทีป6 ฏิบตั งิ านของหน่วยงานหากมิได้รบั อนุญาต
ข้อ ๖. การบริหารจัดการด้านการสือ6 สารและการดําเนินงานของระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบงานคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ
๖.๑ มีการจัดการควบคุมการเปลีย6 นแปลงของระบบสารสนเทศ
๖.๒ มีการติดตามผลการใช้งานทรัพยากรสารสนเทศ และวางแผนด้านทรัพยากร
สารสนเทศให้รองรับการปฏิบตั งิ านในอนาคตอย่างเหมาะสม
๖.๓ มีข ัน% ตอนการปฏิบ ัติ ง านในการจัด การและจัด เก็บ ข้อ มู ล สารสนเทศ
เพื6อมิให้ขอ้ มูลรัวไหลหรื
6
อถูกนําไปใช้ผดิ ประเภท
๖.๔ มีการจัดเก็บ Log ที6เกี6ยวข้องกับข้อผิดพลาดใด ๆ ของระบบสารสนเทศ
มีการวิเคราะห์ Log ดังกล่าวอย่างสม่า› เสมอ และมีการจัดการแก้ไขข้อผิดพลาดที6ตรวจพบ
อย่างเหมาะสม
๖.๕ ระบบเวลาของระบบสารสนเทศต่าง ๆ ทีใ6 ช้ในหน่ วยงานหรือในขอบเขตงาน
ด้านความมันคงปลอดภั
6
ย (Security domain) ต้องมีความสอดคล้องกัน (Synchronization)
โดยให้มกี ารตัง% ค่าพร้อมกับเวลาจากแหล่งเวลาทีเ6 ชื6อถือได้

๕๑๘

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

คอมพิวเตอร์และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ข้อ ๗. การควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระบบคอมพิวเตอร์
ระบบงานคอมพิ ว เตอร์ ระบบสารสนเทศ ข้อ มู ล สารสนเทศ ข้อ มู ล อิเล็ก ทรอนิ ก ส์
และข้อมูลคอมพิวเตอร์
๗.๑ มี ข้อ บัง คับ ให้ ผู้ ใ ช้ ง านปฏิ บ ัติ ต ามขัน% ตอนเพื6 อ การเลือ กใช้ ร หั ส ผ่ า น
อย่างมันคงปลอดภั
6
ยตามทีห6 น่วยงานกําหนด
๗.๒ ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงเฉพาะบริการทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท6ตี นเอง
ได้รบั อนุญาตให้ใช้ได้เท่านัน%
๗.๓ ให้มกี ารกําหนดวิธกี ารตรวจสอบตัวตนทีเ6 หมาะสมเพื6อควบคุมการเข้าถึง
ระบบสารสนเทศของหน่วยงานจากระยะไกล
๗.๔ มีการควบคุมการเข้าถึงช่องทางการดูแลระบบสารสนเทศทัง% ทางกายภาพ
และการเชื6อมต่อผ่านคอมพิวเตอร์สาํ หรับระบบสารสนเทศทีส6 ามารถเข้าถึงจากระยะไกลได้
เช่น Remote diagnostic หรือ Configuration facility ของอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์
๗.๕ มีการจัดกลุ่มตามประเภทของข้อมูลสารสนเทศทีใ6 ห้บริการ ระบบสารสนเทศ
กลุ่มผูใ้ ช้งานโดยมีการแบ่งแยกบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างเป็ นสัดส่วน
๗.๖ กําหนดให้มีการควบคุมเส้นทางการไหลของข้อมูลสารสนเทศในระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื6อไม่ให้ขดั แย้งกับนโยบายควบคุมการเข้าถึงของแอพพลิเคชัน6
๗.๗ กํ า หนดขัน% ตอนการ Log-on เพื6อ ควบคุ ม การเข้า ถึ ง ระบบปฏิบ ัติ ก าร
คอมพิวเตอร์
๗.๘ ให้จดั ทําหรือจัดให้มีระบบการบริหารจัดการรหัสผ่านที6สามารถทํางาน
แบบเชิงโต้ตอบกับผูใ้ ช้งาน (Interactive) และสามารถรองรับการใช้งานรหัสผ่านทีม6 คี วาม
มันคงปลอดภั
6
ย
ข้อ ๘. การจัดหาหรือจัดให้มีการพัฒนา และการบํารุงรักษาระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบงานคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ
๘.๑ ให้มกี ารตรวจสอบ (Validate) ข้อมูลใด ๆ ทีจ6 ะรับเข้าสูแ่ อพพลิเคชันก่
6 อนเสมอ
เพื6อให้มนใจได้
ั6
ว่าข้อมูลมีความถูกต้องและมีรปู แบบเหมาะสม
๘.๒ ให้มกี ารตรวจสอบ (Validate) ข้อมูลใด ๆ อันเป็ นผลจากการประมวลผล
ของแอพพลิเคชัน6 เพื6อให้มนใจได้
ั6
ว่า ข้อมูลทีไ6 ด้จากการประมวลผลถูกต้องและเหมาะสม
๘.๓ จัดให้มแี นวทางการบริหารจัดการกุญแจ (Key) เพื6อรองรับการใช้งานเทคนิค
ทีเ6 กีย6 วข้องกับการเข้ารหัสลับของหน่วยงาน
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๘.๔ ให้เลือกชุดข้อมูลสารสนเทศทีจ6 ะนําไปใช้เพื6อการทดสอบในระบบสารสนเทศ
อย่างระมัดระวัง รวมทัง% มีแนวทางควบคุมและป้ องกันข้อมูลรัวไหล
6
๘.๕ ให้มกี ารจํากัดการเข้าถึงซอร์สโค้ด (Source code) ของโปรแกรม
๘.๖ หากมีการเปลี6ยนแปลงใด ๆ ในระบบปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ ให้มีการ
ตรวจสอบทบทวนการทํ างานของโปรแกรมที6มีค วามสําคัญ และทดสอบการใช้งาน
เพื6อให้มนใจว่
ั 6 าผลของการเปลีย6 นแปลงดังกล่าว จะไม่สง่ ผลกระทบใด ๆ ต่อความมันคง
6
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศและการให้บริการของหน่วยงาน
ข้อ ๙. การบริห ารจัดการด้านการบริการหรือการดําเนินงานของหน่ วยงาน
หรือองค์กรเพื6อให้มคี วามต่อเนื6อง
๙.๑ จัดให้มขี อ้ กําหนดเกี6ยวกับความมันคงปลอดภั
6
ยด้านสารสนเทศที6จําเป็ น
โดยกําหนดให้เป็ นส่วนหนึ6งของขัน% ตอนการบริหารจัดการเพื6อการดําเนินงานอย่างต่อเนื6อง
ในภาวะฉุกเฉิน
๙.๒ กํ า หนดให้ มีก รอบงานหลัก สํา หรับ การพัฒ นาแผนการบริห ารจัด การ
เพื6อการดําเนินงานอย่างต่อเนื6องในภาวะฉุ กเฉิน เพื6อให้การพัฒนาแผนต่าง ๆ เป็ นไป
ในทิศทางเดียวกัน รวมทัง% สอดคล้องกับข้อกําหนดด้านความมันคงปลอดภั
6
ย ตลอดจน
มีการจัดลําดับความสําคัญก่อนหลังในการทดสอบและการดูแล
๙.๓ ให้มีการทดสอบและปรับปรุงแผนการบริหารจัดการเพื6อการดําเนินงาน
อย่างต่อเนื6องในภาวะฉุ กเฉินอย่างสมํ6าเสมอ เพื6อให้ม นใจว่
ั 6 าแผนดังกล่าวเป็ นปั จจุบนั
และมีประสิทธิผลอยู่เสมอ
ข้อ ๑๐. การตรวจสอบและการประเมินผลการปฏิบตั ิตามนโยบาย มาตรการ
หลักเกณฑ์ หรือกระบวนการใด ๆ รวมทัง% ข้อกําหนดด้านความมันคงปลอดภั
6
ยของระบบ
สารสนเทศ
๑๐.๑ จัด ให้ มีก ารคุ้ม ครองข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลโดยให้ ส อดคล้อ งกับ กฎหมาย
และข้อกําหนดตามสัญญาต่าง ๆ ของหน่วยงาน
๑๐.๒ ใช้ เทคนิ ค การเข้า รหัส ลับ ที6ส อดคล้ อ งกับ กฎหมายและข้อ กํ า หนด
ตามสัญญาต่าง ๆ ของหน่วยงาน
๑๐.๓ ให้มกี ารทบทวนตรวจสอบระบบสารสนเทศในด้านเทคนิคอย่างสมํ6าเสมอ
เพื6อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการพัฒนางานด้านความมันคงปลอดภั
6
ยด้านสารสนเทศ
๑๐.๔ วางแผนและจัดให้มขี อ้ กําหนดการตรวจสอบและกิจกรรมทีเ6 กีย6 วข้องกับ
การตรวจสอบระบบสารสนเทศ เพื6อลดความเสีย6 งในการเกิดการหยุดชะงักของการให้บริการ
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๑๐.๕ ป้ องกันการเข้าใช้งานเครื6องมือทีใ6 ช้เพื6อการตรวจสอบ เพื6อมิให้เกิดการใช้งาน
ผิดประเภทหรือถูกละเมิดการใช้งาน (Compromise)
๓. มาตรฐานการรักษาความมันคงปลอดภั
6
ยของระบบสารสนเทศตามวิธกี ารแบบปลอดภัย
ในระดับเคร่งครัด
การรักษาความมันคงปลอดภั
6
ยของระบบสารสนเทศตามวิธกี ารแบบปลอดภัย
ในระดับ เคร่งครัด ให้ป ฏิบ ัติต ามมาตรฐานการรัก ษาความมัน6 คงปลอดภัย ของระบบ
สารสนเทศตามวิธีก ารแบบปลอดภัยในระดับ พื%น ฐานและระดับ กลาง และต้องปฏิบ ัติ
เพิม6 เติมดังนี%
ข้อ ๑. การจัดโครงสร้างด้านความมันคงปลอดภั
6
ยของระบบสารสนเทศในส่วน
การบริหารจัดการด้านความมันคงปลอดภั
6
ยของระบบสารสนเทศ ทัง% ภายในและภายนอก
หน่วยงานหรือองค์กร
๑.๑ มีก ารสร้างความร่วมมือ ระหว่ างผู้ท6ีมีบ ทบาทเกี6ยวข้องกับ ความมัน6 คง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงาน ในงานหรือกิจกรรมใด ๆ ทีเ6 กีย6 วข้องกับความมันคง
6
ปลอดภัยด้านสารสนเทศ
๑.๒ มีการกําหนดขัน% ตอนและช่ องทางในการติดต่ อกับ หน่ วยงานภายนอก
ทีม6 หี น้าทีใ6 นการกํากับดูแล หรือหน่ วยงานทีเ6 กีย6 วข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย รวมทัง%
หน่วยงานทีค6 วบคุมดูแลสถานการณ์ฉุกเฉินภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจน
๑.๓ ก่อนทีจ6 ะอนุ ญาตให้หน่ วยงานหรือบุคคลภายนอกเข้าถึงระบบสารสนเทศ
หรือใช้ขอ้ มูลสารสนเทศของหน่ วยงาน ให้มกี ารระบุความเสีย6 งทีอ6 าจเกิดขึน% และกําหนด
แนวทางป้ องกันเพื6อลดความเสีย6 งนัน% ก่อนการอนุญาต
ข้อ ๒. การสร้างความมันคงปลอดภั
6
ยของระบบสารสนเทศด้านบุคลากร
๒.๑ ในการพิ จ ารณารับ พนั ก งานเข้ า ทํ า งาน หรือ การว่ า จ้ า งหน่ ว ยงาน
หรือบุคคลภายนอก ให้มกี ารตรวจสอบประวัตหิ รือคุณสมบัตเิ พื6อให้เป็ นไปตามกฎหมาย
กฎระเบีย บและจริย ธรรมที6เกี6ย วข้อ ง โดยให้ คํ า นึ ง ถึง ระดับ ชัน% ความลับ ของข้อ มู ล
สารสนเทศทีจ6 ะให้เข้าถึง และระดับความเสีย6 งทีไ6 ด้ประเมิน
๒.๒ ในสัญญาจ้างหรือข้อตกลงการปฏิบตั งิ านของพนักงาน หรือสัญญาว่าจ้าง
หน่ วยงานหรือบุคคลภายนอก ให้ระบุหน้าทีค6 วามรับผิดชอบด้านความมันคงปลอดภั
6
ย
ด้านสารสนเทศไว้ในสัญญา
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ข้อ ๓. การสร้างความมันคงปลอดภั
6
ยด้านกายภาพและสภาพแวดล้อม
๓.๑ ในพื%น ที6ท6ีต้อ งมีก ารรัก ษาความมัน6 คงปลอดภัย ด้านกายภาพ (Secure
area) ต้องมีการควบคุมการเข้าออก โดยให้เฉพาะผูม้ สี ทิ ธิทส6ี ามารถเข้าออกได้
๓.๒ มีการออกแบบแนวทางการป้ องกันทางกายภาพสําหรับการทํางานในพืน% ที6
ที6ต้ อ งการรัก ษาความมัน6 คงปลอดภัย ด้านกายภาพ (Secure area) และกํ าหนดให้มี
การนําไปใช้งาน
๓.๓ มี ก ารควบคุ ม บริเวณที6 ผู้ ไ ม่ มีสิท ธิเ ข้า ถึ ง อาจสามารถเข้ า ถึ ง ได้ เช่ น
จุดรับส่งของ เป็ นต้น หรือหากเป็ นไปได้ให้แยกบริเวณดังกล่าวออกจากพืน% ทีท6 ม6ี กี ารติดตัง%
จัดเก็บ หรือใช้งาน ระบบสารสนเทศและข้อมูลสารสนเทศเพื6อหลีกเลี6ยงการเข้าถึงโดย
มิได้รบั อนุญาต
๓.๔ มีการป้ องกันสายเคเบิลทีใ6 ช้เพื6อการสือ6 สาร หรือสายไฟ เพื6อมิให้มกี ารดัก
รับสัญญาณ (Interception) หรือมีความเสียหายเกิดขึน%
๓.๕ มีการรักษาความมันคงปลอดภั
6
ยให้กบั อุปกรณ์สารสนเทศทีม6 กี ารนําไปใช้งาน
นอกสถานที6ป ฏิบ ัติงานของหน่ วยงาน โดยให้คํานึ งถึงระดับ ความเสี6ยงที6แตกต่ างกัน
จากการนําไปใช้งานในสถานทีต6 ่าง ๆ
๓.๖ ก่อนการยกเลิกการใช้งานหรือจําหน่ ายอุปกรณ์สารสนเทศทีใ6 ช้ในการจัดเก็บ
ข้อมูลสารสนเทศต้องมีการตรวจสอบอุปกรณ์สารสนเทศนัน% ว่า ได้มกี ารลบ ย้าย หรือทําลาย
ข้อมูลทีส6 าํ คัญหรือซอฟต์แวร์ทจ6ี ดั ซือ% และติดตัง% ไว้ดว้ ยวิธกี ารทีท6 าํ ให้ไม่สามารถกูค้ นื ได้อกี
ข้อ ๔. การบริหารจัดการด้านการสือ6 สารและการดําเนินงานของระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบงานคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ
๔.๑ มีการแบ่งแยกหน้าทีแ6 ละขอบเขตความรับผิดชอบอย่างชัดเจน เพื6อลดโอกาส
ความผิดพลาดในการเปลี6ยนแปลงหรือใช้งานระบบสารสนเทศหรือข้อมูลสารสนเทศ
ทีผ6 ดิ ประเภท
๔.๒ มีการแยกระบบสารสนเทศสําหรับ การพัฒ นา ทดสอบ และใช้งานจริง
ออกจากกัน เพื6อลดความเสีย6 งในการเข้าใช้งานหรือการเปลีย6 นแปลงระบบสารสนเทศ
โดยมิได้รบั อนุญาต
๔.๓ มีการบริหารจัดการการเปลีย6 นแปลงใด ๆ เกีย6 วกับการจัดเตรียมการให้บริการ
และการดูแลปรับปรุงนโยบายในการรักษาความมันคงปลอดภั
6
ยด้านสารสนเทศ ขัน% ตอน
ปฏิบตั งิ าน หรือการควบคุมเกีย6 วกับความมันคงปลอดภั
6
ยด้านสารสนเทศ โดยคํานึงถึง
ระดับความสําคัญของการดําเนินธุรกิจทีเ6 กีย6 วข้องและการประเมินความเสีย6 งอย่างต่อเนื6อง
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๔.๔ หากหน่ วยงานอนุญาตให้มกี ารใช้งาน Mobile code (เช่น Script บางอย่าง
ของเว็บแอพพลิเคชันที
6 ม6 กี ารทํางานอัตโนมัตเิ มื6อเรียกดูเว็บ) ควรมีการตัง% ค่าการทํางาน
(Configuration) เพื6อ ให้มนใจได้
ั6
ว่าการทํางานของ Mobile code นัน% เป็ น ไปตามความ
มันคงปลอดภั
6
ยด้านสารสนเทศและนโยบายในการรักษาความมันคงปลอดภั
6
ยด้านสารสนเทศ
และห้ามโดยอัตโนมัติมใิ ห้ Mobile code สามารถทํางานได้ในระบบสารสนเทศ หากใน
นโยบายการรักษาความมันคงปลอดภั
6
ยด้านสารสนเทศ กําหนดห้ามมิให้ประเภทของ
Mobile code ดังกล่าวทํางานได้
๔.๕ มีข นั % ตอนการปฏิบ ัติงานสํา หรับ การบริห ารจัด การอุ ป กรณ์ ท6ีใช้ในการ
บัน ทึ ก ข้ อ มู ล อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ท6ี ส ามารถถอดหรือ ต่ อ พ่ ว งกับ เครื6อ งคอมพิ ว เตอร์ ไ ด้
(Removable media)
๔.๖ มีขนั % ตอนการปฏิบ ัติงานในการทําลายอุป กรณ์ ท6ีใช้ในการบันทึกข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ทส6ี ามารถถอดหรือต่อพ่วงกับเครื6องคอมพิวเตอร์ได้ (Removable media)
อย่างมันคงปลอดภั
6
ย
๔.๗ มีการป้ องกันมิให้ข้อมูลหรือเอกสารเกี6ยวกับระบบสารสนเทศ (System
documentation) ถูกเข้าถึงโดยมิได้รบั อนุญาต
๔.๘ ในกรณี ท6ีมีการเคลื6อนย้ายอุ ป กรณ์ ท6ีจดั เก็บ ข้อมูลสารสนเทศ ให้มีก าร
ป้ อ งกัน อุ ป กรณ์ ท6ีใช้จ ัด เก็บ ข้อ มู ล ดังกล่ าว เพื6อ มิให้มีก ารเข้าถึงโดยมิได้ร ับ อนุ ญ าต
หรือถูกนําไปใช้งานผิดประเภท หรืออุปกรณ์หรือข้อมูลสารสนเทศได้รบั ความเสียหาย
๔.๙ ให้มกี ารป้ องกันข้อมูลสารสนเทศที6มกี ารสื6อสารกันผ่านข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic messaging) เช่ น จดหมายอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ (E - mail) EDI หรือ Instant
messaging)
ข้อ ๕. การควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์
ระบบงานคอมพิ ว เตอร์ ระบบสารสนเทศ ข้อ มู ล สารสนเทศ ข้อ มู ล อิเล็ก ทรอนิ ก ส์
และข้อมูลคอมพิวเตอร์
๕.๑ จัดให้มขี นั % ตอนการบริหารจัดการเรื6องการกําหนดรหัสผ่านอย่างเป็ นทางการ
๕.๒ กําหนดให้ผู้บริหารติดตามทบทวนระดับสิทธิในการเข้าถึงของผู้ใช้งาน
อย่างเป็ นทางการเป็ นประจํา
๕.๓ มีการกําหนดนโยบาย Clear desk สําหรับ ข้อ มูลสารสนเทศในรูป แบบ
กระดาษและที6จดั เก็บในอุปกรณ์ บนั ทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ท6สี ามารถถอดหรือต่อพ่วง
กับเครื6องคอมพิวเตอร์ได้ และนโยบาย Clear screen สําหรับระบบสารสนเทศ
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๕.๔ ให้ มีก ารระบุ อุ ป กรณ์ ท6ีเชื6อ มต่ อ เข้า กับ ระบบสารสนเทศโดยอัต โนมัติ
(Automatic equipment identification) เพื6อตรวจสอบการเชื6อมต่อของอุปกรณ์ ดงั กล่าว
ว่ามาจากอุปกรณ์ดงั กล่าวจริง หรือจากสถานที6ทก6ี ําหนดไว้เท่านัน% ทัง% นี% จําเป็ นสําหรับ
การทีร6 ะบบสารสนเทศจะรับการเชื6อมต่อจากเฉพาะอุปกรณ์ ทไ6ี ด้รบั อนุ ญาตหรือมาจาก
เฉพาะสถานทีท6 ไ6ี ด้รบั อนุญาต
๕.๕ ให้จํากัดการเข้าถึงการใช้งานโปรแกรมอรรถประโยชน์ ต่าง ๆ อย่างเข้มงวด
เนื6องจากโปรแกรมดังกล่าวอาจมีความสามารถควบคุมดูแลและเปลีย6 นแปลงการทํางาน
ของระบบสารสนเทศได้
๕.๖ จํากัดระยะเวลาการเชื6อมต่ อกับระบบสารสนเทศที6มีระดับความเสีย6 งสูง
เพื6อเพิม6 ระดับการรักษาความมันคงปลอดภั
6
ย
๕.๗ สําหรับระบบสารสนเทศที6มีความสําคัญ สูง ต้องจัดให้ระบบสารสนเทศ
ทํางานในสภาพแวดล้อมทีแ6 ยกออกมาต่างหาก โดยไม่ใช้ปะปนกับระบบสารสนเทศอื6น
๕.๘ กําหนดให้มนี โยบาย แผนงานและขัน% ตอนการปฏิบตั ิงานที6เกี6ยวข้องกับ
กิจกรรมใด ๆ ทีม6 กี ารปฏิบตั งิ านจากภายนอกหน่วยงาน (Teleworking)
ข้อ ๖. การจัดหาหรือจัดให้มีการพัฒ นา และการบํารุงรักษาระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบงานคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ
๖.๑ ให้มกี ารตรวจสอบ (Validate) การทํางานของแอพพลิเคชันเพื
6 6อตรวจหา
ข้อผิดพลาดของข้อมูลทีอ6 าจเกิดจากการทํางานหรือการประมวลผลทีผ6 ดิ พลาด
๖.๒ ให้มขี อ้ กําหนดขัน% ต่›าสําหรับการรักษาความถูกต้องแท้จริง (Authenticity)
และความถู ก ต้ อ งครบถ้ ว น (Integrity) ของข้อ มู ล ในแอพพลิเคชัน6 รวมทัง% มีก ารระบุ
และปฏิบตั ติ ามวิธกี ารป้ องกันทีเ6 หมาะสม
๖.๓ จัดให้มนี โยบายในการใช้งานเทคนิคทีเ6 กีย6 วข้องกับการเข้ารหัสลับ
๖.๔ กําหนดให้มขี นั % ตอนการปฏิบตั งิ านเพื6อควบคุมการติดตัง% ซอฟต์แวร์บนระบบ
สารสนเทศทีใ6 ห้บริการ
๖.๕ ให้มกี ารควบคุมการเปลี6ยนแปลงต่ าง ๆ ในการพัฒ นาระบบสารสนเทศ
โดยมีขนั % ตอนการควบคุมทีเ6 ป็ นทางการ
๖.๗ ให้จํากัดการเปลี6ยนแปลงใด ๆ ต่อซอฟต์แวร์ท6ใี ช้งาน (Software package)
โดยให้เปลีย6 นแปลงเฉพาะเท่าทีจ6 าํ เป็ น และควบคุมทุก ๆ การเปลีย6 นแปลงอย่างเข้มงวด
๖.๘ มีมาตรการป้ องกันเพื6อลดโอกาสทีเ6 กิดการรัวไหลของข้
6
อมูลสารสนเทศ
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ข้อ ๗. การบริหารจัดการสถานการณ์ดา้ นความมันคงปลอดภั
6
ยทีไ6 ม่พงึ ประสงค์
หรือไม่อาจคาดคิด
๗.๑ กํ า หนดให้ พ นั ก งานหรือ ผู้ ใช้ ง านที6เป็ นบุ ค คลภายนอก มีก ารบัน ทึ ก
และรายงานจุดอ่อนใด ๆ ทีอ6 าจสังเกตพบระหว่างการใช้งานระบบสารสนเทศ
๗.๒ กําหนดขอบเขตความรับผิดชอบของผู้บริหารและขัน% ตอนการปฏิบตั ิงาน
เพื6อตอบสนองต่อสถานการณ์ดา้ นความมันคงปลอดภั
6
ยทีไ6 ม่พงึ ประสงค์ หรือไม่อาจคาดคิด
อย่างรวดเร็ว มีระเบียบ และมีประสิทธิผล
๗.๓ หากในขัน% ตอนการติดตามผลกับบุคคลหรือหน่ วยงานภายหลังจากเกิด
สถานการณ์ด้านความมันคงปลอดภั
6
ยที6ไม่พงึ ประสงค์ หรือไม่อาจคาดคิด ซึง6 เกีย6 วข้อง
กับการดําเนินการทางกฎหมาย (ไม่ว่าทางแพ่งหรือทางอาญา) ให้มกี ารรวบรวม จัดเก็บ
และนําเสนอหลักฐาน ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของกฎหมายทีใ6 ช้บงั คับ
ข้อ ๘. การบริหารจัดการด้านการบริการหรือการดําเนินงานของหน่ วยงาน
หรือองค์กรเพื6อให้มคี วามต่อเนื6อง ให้มกี ารระบุเหตุการณ์ใด ๆ ทีอ6 าจส่งผลให้การดําเนินงาน
หยุ ด ชะงัก และความเป็ นไปได้ในการเกิด ผลกระทบ ตลอดจนผลต่ อ เนื6 อ งจากการ
หยุดชะงักนัน% ในแง่ของความมันคงปลอดภั
6
ยด้านสารสนเทศ
ข้อ ๙. การตรวจสอบและการประเมินผลการปฏิบตั ิตามนโยบาย มาตรการ
หลักเกณฑ์ หรือกระบวนการใด ๆ รวมทัง% ข้อกําหนดด้านความมันคงปลอดภั
6
ยของระบบ
สารสนเทศ
๙.๑ กําหนดขัน% ตอนปฏิบตั งิ านเพื6อให้มนใจว่
ั 6 าในการใช้งานข้อมูลทีอ6 าจถือเป็ น
ทรัพย์สนิ ทางปั ญญาหรือการใช้งานซอฟต์แวร์มคี วามสอดคล้องกับกฎหมายและข้อกําหนด
ตามสัญญาต่าง ๆ
๙.๒ ป้ อ งกัน มิให้ข้อ มู ล สารสนเทศที6สําคัญ เกิด ความเสีย หาย สูญ หายหรือ
ถูกปลอมแปลง โดยให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อกําหนดตามสัญญาต่าง ๆ ของหน่ วยงาน
และข้อกําหนดการให้บริการ
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ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
เรื6อง หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื6อนไขในการประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. ๒๕๕๙
เพื6อรักษาความมันคงทางการเงิ
6
นและการพาณิชย์ ประโยชน์ในการเสริมสร้าง
ความน่ าเชื6อถือและยอมรับในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และเพื6อป้ องกันความเสียหาย
ต่ อสาธารณชน ตลอดจนเพื6อเป็ น การพัฒ นาประสิท ธิภ าพการให้บ ริการการชําระเงิน
ทางอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ใ ห้ เหมาะสมกับ การแข่ ง ขัน ในปั จจุ บ ั น ส่ ง เสริม ให้ ผู้ ใ ห้ บ ริก าร
มีความน่าเชื6อถือมากยิง6 ขึน%
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ มาตรา ๙ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖
แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์จงึ กําหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื6อนไข
ในการประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผใู้ ห้บริการถือปฏิบตั ดิ งั นี%
ข้อ ๑ ให้ยกเลิก
(๑) ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื6อง หลักเกณฑ์ วิธกี าร
และเงื6อนไขในการประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๒
(๒) ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื6อง หลักเกณฑ์ วิธกี าร และ
เงื6อนไขในการประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕
(๓) ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื6อง หลักเกณฑ์ วิธกี าร และ
เงื6อนไขในการประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที6 ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
(๔) ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื6อง หลักเกณฑ์ วิธกี าร และ
เงื6อนไขในการประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที6 ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๒ ในประกาศฉบับนี% เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็ นอย่างอื6น
“ผู้ ใ ห้ บ ริก าร” หมายความว่ า ผู้ ป ระกอบธุ ร กิจ ให้ บ ริก ารการชํ า ระเงิน ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ตามที6กําหนดไว้ในบัญ ชีท้ายพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแล
ธุรกิจ บริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิ กส์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบด้วยธุรกิจบริการ
ทีต6 ้องแจ้งให้ทราบก่อนให้บริการ (บัญชี ก) ธุรกิจบริการทีต6 อ้ งขอขึน% ทะเบียนก่อนให้บริการ
(บัญชี ข) และธุรกิจบริการทีต6 อ้ งได้รบั อนุญาตก่อนให้บริการ (บัญชี ค)
“ธุรกิจบริการทีต6 ้องแจ้งให้ทราบก่อนให้บริการ” (บัญชี ก) ได้แก่ การให้บริการ
เงินอิเล็กทรอนิกส์ทใ6ี ช้ซอ%ื สินค้าหรือรับบริการเฉพาะอย่างตามรายการทีก6 ําหนดไว้ล่วงหน้า
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จากผูข้ ายสินค้าหรือให้บริการเพียงรายเดียว ทัง% นี% เว้นแต่การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์
ที6ใช้จํากัดเพื6ออํานวยความสะดวกแก่ผู้บริโภคโดยมิได้แสวงหากําไรจากการออกบัตร
ตามที6ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
(e-Money บัญชี ก)
“ธุรกิจบริการทีต6 อ้ งขอขึน% ทะเบียนก่อนให้บริการ” (บัญชี ข) ได้แก่
(๑) การให้บริการเครือข่ายบัตรเครดิต (Credit Card Network)
(๒) การให้บริการเครือข่ายอีดซี ี (EDC Network)
(๓) การให้บริก ารสวิตช์ชิ6งในการชําระเงิน ระบบหนึ6 งระบบใด (Transaction
Switching บัญชี ข)
(๔) การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ท6ใี ช้ซ%อื สินค้า และหรือรับบริการเฉพาะอย่าง
ตามรายการทีก6 ําหนดไว้ล่วงหน้าจากผูข้ ายสินค้าหรือให้บริการหลายราย ณ สถานทีท6 อ6ี ยู่
ภายใต้ระบบการจัดจําหน่ายและการให้บริการเดียวกัน (e-Money บัญชี ข)
“ธุรกิจบริการทีต6 อ้ งได้รบั อนุญาตก่อนให้บริการ” (บัญชี ค) ได้แก่
(๑) การให้บริการหักบัญชี (Clearing)
(๒) การให้บริการชําระดุล (Settlement)
(๓) การให้บริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์ อย่างหนึ6งอย่างใด
หรือผ่านทางเครือข่าย
(๔) การให้บริการสวิตช์ชงิ6 ในการชําระเงินหลายระบบ (Transaction Switching
บัญชี ค)
(๕) การให้บริการรับชําระเงินแทน
(๖) การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ท6ใี ช้ซอ%ื สินค้า และหรือรับบริการเฉพาะอย่าง
ตามรายการทีก6 าํ หนดไว้ล่วงหน้าจากผูข้ ายสินค้าหรือให้บริการหลายราย โดยไม่จาํ กัดสถานที6
และไม่อยู่ภายใต้ระบบการจัดจําหน่ายและการให้บริการเดียวกัน (e-Money บัญชี ค)
“ธปท.” หมายความว่า ธนาคารแห่งประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วยธนาคาร
แห่งประเทศไทย
“ผูว้ ่าการ” หมายความว่า ผูว้ ่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
“พนักงานเจ้าหน้าที”6 หมายความว่า ผูว้ ่าการธนาคารแห่งประเทศไทย หรือผูซ้ ง6ึ
ผู้ ว่ า การธนาคารแห่ ง ประเทศไทยแต่ ง ตัง% ให้ ป ฏิ บ ัติ ต ามพระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ย
การควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๑
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หมวด ๑
คุณสมบัตขิ องผูใ้ ห้บริการ การแจ้งให้ทราบ การขอขึน% ทะเบียน และการขอรับใบอนุญาต
ข้อ ๓ ผูป้ ระสงค์จะเป็ นผูใ้ ห้บริการตามบัญชี ก บัญชี ข หรือบัญชี ค ต้องมีคุณสมบัติ
และไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามทีก6 ําหนดไว้ในมาตรา ๘ และมาตรา ๙ แห่งพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๑
ในกรณีผปู้ ระสงค์จะเป็ นผูใ้ ห้บริการเป็ นนิตบิ ุคคล ให้กรรมการหรือผูซ้ ง6ึ มีอาํ นาจ
จัดการของนิตบิ ุคคลต้องมีคุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามวรรคหนึ6งด้วย
ทัง% นี% บุคคลตามวรรคหนึ6งและวรรคสองจะต้องไม่มลี กั ษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี%ดว้ ย
(๑) เคยต้องคําพิพ ากษาหรือ คําสังของศาลให้
6
ท รัพ ย์สนิ ตกเป็ น ของแผ่ น ดิน
หรือเคยต้องคําพิพ ากษาถึงที6สุดว่ากระทําความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วย
การป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(๒) เคยเป็ นบุคคลทีถ6 ูกกําหนดหรือต้องคําพิพากษาถึงทีส6 ุดว่ากระทําความผิด
ฐานสนับสนุ นทางการเงินแก่การก่อการร้าย ตามกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
ข้อ ๔ ผู้ประสงค์จะเป็ นผู้ให้บริการตามบัญชี ค ในแต่ละประเภทธุรกิจ ต้องมี
ทุนจดทะเบียนซึง6 ชําระแล้วดังนี%
(๑) การให้บริการหักบัญชี (Clearing) ไม่ต6ํากว่า ๕๐ ล้านบาท
(๒) การให้บริการชําระดุล (Settlement) ไม่ต6ํากว่า ๒๐๐ ล้านบาท
(๓) การให้บริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์ อย่างหนึ6งอย่างใด
หรือผ่านทางเครือข่ายไม่ต6ํากว่า ๕ ล้านบาท
(๔) การให้บริการสวิตช์ชงิ6 ในการชําระเงินหลายระบบ (Transaction Switching
บัญชี ค) ไม่ต6ํากว่า ๕๐ ล้านบาท
(๕) การให้บริการรับชําระเงินแทน ไม่ต6ํากว่า ๕ ล้านบาท
(๖) การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ท6ใี ช้ซอ%ื สินค้า และหรือรับบริการเฉพาะอย่าง
ตามรายการที6กําหนดไว้ล่วงหน้ าจากผู้ขายสินค้าหรือให้บริการหลายราย โดยไม่ จํากัด
สถานที6แ ละไม่ อ ยู่ภ ายใต้ระบบการจัด จําหน่ ายและการให้บ ริการเดีย วกัน (e-Money
บัญชี ค) ไม่ต6ํากว่า ๒๐๐ ล้านบาท
ผู้ประสงค์จะเป็ นผู้ให้บริการมากกว่าหนึ6งประเภทธุรกิจ ต้องมีทุนจดทะเบียน
ซึง6 ชําระแล้วไม่ต6ํากว่าจํานวนทุนจดทะเบียนซึง6 ชําระแล้วของประเภทธุรกิจทีก6 าํ หนดไว้สงู สุด
นอกจากต้องมีคุ ณ สมบัติตามวรรคหนึ6 งและวรรคสองแล้ว ผู้ประสงค์จะเป็ น
ผู้ให้บริการจะต้องมีคุณ สมบัติโดยมีส ถานภาพทางการเงิน ที6ม ัน6 คง ที6แสดงให้เห็น ว่า
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สามารถดําเนินธุรกิจและให้บริการได้อย่างต่อเนื6อง และไม่มคี วามเสีย6 งที6อาจก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อผูใ้ ช้บริการ เช่น ฐานะและผลการดําเนินงานทีผ6 ่านมา แผนการประกอบ
ธุรกิจ โดยรวมถึงประมาณการรายได้ ค่าใช้จ่าย และงบลงทุนสําหรับระยะเวลา ๓ ปี
เมื6อได้รบั อนุ ญ าตให้ป ระกอบธุรกิจ แล้ว ห้ามผู้ให้บริการตามบัญ ชี ค ลดทุ น
จดทะเบียนซึ6งชําระแล้วก่อนได้รบั อนุ ญาตจาก ธปท. เว้นแต่ผู้ให้บริการทีไ6 ด้รบั อนุ ญาต
ตามหลัก เกณฑ์ ท6ี อ อกภายใต้ พ ระราชบัญ ญั ติ ธุ ร กิจ สถาบัน การเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑
หรือประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที6 ๕๘ แล้วแต่กรณี
ข้อ ๕ ผู้ประสงค์จะเป็ นผู้ให้บริการตามบัญชี ก บัญชี ข หรือบัญชี ค ต้องยื6น
แบบการแจ้ ง ให้ ท ราบ แบบการขอขึ% น ทะเบี ย น หรือ แบบการขอรับ ใบอนุ ญาต
พร้อมเอกสารหลักฐาน แล้วแต่กรณี ตามแบบแนบท้ายประกาศฉบับนี%หรือตามแบบที6
คณะกรรมการจะแก้ไขเพิม6 เติมต่อผูว้ ่าการหรือพนักงานเจ้าหน้าทีท6 ผ6ี วู้ ่าการมอบหมาย
กรณีท6ีผู้ประสงค์จะประกอบธุรกิจเป็ นผู้ให้บริการมากกว่าหนึ6งประเภทธุรกิจ
สามารถยื6นแบบการแจ้งให้ทราบ แบบการขอขึน% ทะเบียน หรือแบบการขอรับใบอนุ ญาต
พร้อมเอกสารหลักฐานตามทีก6 าํ หนดในคราวเดียวกันได้
ผู้ประสงค์จะเป็ นผู้ให้บริการต้องตรวจสอบและรับรองว่ามีคุณ สมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามประกาศฉบับนี%ดว้ ย
ข้อ ๖ ผูใ้ ห้บริการทีป6 ระสงค์จะประกอบธุรกิจต่อไปเมื6อใบอนุ ญาตครบกําหนด
ให้ย6นื คําขอต่ออายุใบอนุ ญาต พร้อมเอกสารหลักฐานตามแบบที6คณะกรรมการกําหนด
ต่ อ ผู้ ว่ า การหรือ พนั ก งานเจ้า หน้ า ที6ท6ีผู้ว่ า การมอบหมายภายในระยะเวลา ๙๐ วัน
แต่ไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน ก่อนวันทีใ6 บอนุญาตเดิมสิน% อายุ
ในกรณี ท6ี ค ณะกรรมการพิ จ ารณาไม่ ต่ อ ใบอนุ ญ าต และสัง6 ให้ ผู้ ให้ บ ริก าร
ต้องปฏิบ ัติก ารอย่างหนึ6 งอย่ างใดไปจนกว่าใบอนุ ญ าตจะสิ%น อายุ พนัก งานเจ้าหน้ าที6
จะแจ้งให้ผใู้ ห้บริการรายนัน% ทราบเพื6อถือปฏิบตั ติ ่อไป
ข้อ ๗ ในการพิจ ารณาออกใบอนุ ญ าต ต้อ งดํา เนิน การให้แ ล้วเสร็จ ภายใน
๔๕ วันทําการ นับแต่วนั ทีไ6 ด้แบบการขอรับใบอนุญาตและเอกสารถูกต้องครบถ้วน
ข้อ ๘ กรณีทใ6ี บรับแจ้ง ใบรับขึน% ทะเบียน หรือใบอนุ ญาต สูญหาย ถูกทําลาย
หรือชํารุดเสียหายในสาระสําคัญ ให้ผู้ให้บริการยื6นคําขอรับใบแทน พร้อมเอกสารหลักฐาน
ตามแบบแนบท้ายประกาศฉบับนี%หรือตามแบบทีค6 ณะกรรมการจะแก้ไขเพิม6 เติม ต่อผูว้ ่าการ
หรือพนักงานเจ้าหน้าที6ท6ผี ู้ว่าการมอบหมายภายในกําหนด ๓๐ วัน นับตัง% แต่วนั ที6รูถ้ ึง
การสูญหาย การถูกทําลาย หรือการชํารุดเสียหาย แล้วแต่กรณี ทัง% นี% เมื6อพนักงานเจ้าหน้าที6
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ได้ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสารหลักฐานแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที6
ทีผ6 วู้ ่าการมอบหมายออกใบแทนของใบรับแจ้ง ใบรับขึน% ทะเบียน หรือใบอนุญาต แล้วแต่กรณี
หมวด ๒
หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื6อนไขทัวไปในการประกอบธุ
6
รกิจบริการการชําระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ ๙ ผู้ ใ ห้ บ ริก ารตามบัญ ชี ก บัญ ชี ข และบัญ ชี ค ต้ อ งประกอบธุ ร กิ จ
โดยปฏิบ ัติต ามแผน นโยบาย มาตรการ และระบบต่ าง ๆ ตามที6ได้ย6ืน แจ้งให้ท ราบ
ขึน% ทะเบียน หรือได้รบั อนุญาต แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๐ กรณีผใู้ ห้บริการตามบัญชี ก บัญชี ข และบัญชี ค ได้มกี ารเปลีย6 นแปลง
การดํ า เนิ น งานไปจากเอกสารที6ไ ด้ ย6ืน ประกอบการแจ้ ง ให้ ท ราบ การขึ%น ทะเบีย น
หรือการได้รบั อนุญาตหรือหยุดให้บริการชัวคราว
6
ให้ผใู้ ห้บริการดําเนินการ ดังต่อไปนี%
(๑) กรณี ผู้ให้บริก ารตามบัญ ชี ข และบัญ ชี ค ย้ายสํานัก งานใหญ่ ให้ย6ืนขอ
อนุญาตจาก ธปท. ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ก่อนเริม6 ดําเนินการ
(๒) ผู้ให้บ ริก ารต้องแจ้ง ธปท. ทราบล่ วงหน้ าไม่ น้ อยกว่ า ๑๕ วัน ก่ อ นเริ6ม
ดําเนินการในกรณีดงั ต่อไปนี%
(ก) ผูใ้ ห้บริการตามบัญชี ก ย้ายสํานักงานใหญ่
(ข) ผู้ ให้ บ ริก ารตามบัญ ชี ก บัญ ชี ข และบัญ ชี ค เปลี6ย นแปลงระบบ
สารสนเทศอย่างมีสาระสําคัญ หรือมีผลกระทบต่อการรักษาความมันคงปลอดภั
6
ยของ
ระบบให้บริการ ให้แจ้ง ธปท. ทราบพร้อมทัง% แสดงแผนภาพของระบบสารสนเทศ
(ค) ผู้ให้บริการตามบัญ ชี ข และบัญ ชี ค เพิ6ม ยกเลิก หรือเปลี6ยนแปลง
รูปแบบของการให้บริการแตกต่างจากทีไ6 ด้ขน%ึ ทะเบียนหรือได้รบั อนุญาตไว้ แล้วแต่กรณี
ให้แจ้ง ธปท. ทราบพร้อมข้อมูลรายละเอียดของระบบสารสนเทศ (ถ้ามี)
(ง) ผูใ้ ห้บริการตามบัญชี ข และบัญชี ค เปลีย6 นแปลงชื6อนิตบิ ุคคล
(จ) ผูใ้ ห้บริการตามบัญชี ข และบัญชี ค หยุดให้บริการชัวคราวอั
6
นเกิดจาก
การเตรียมการไว้ล่วงหน้า เช่น การปิ ดปรับปรุงระบบงาน การปิ ดปรับปรุงพืน% ทีส6 าํ นักงาน
(๓) ผูใ้ ห้บริการต้องแจ้ง ธปท. ทราบภายใน ๑๕ วัน นับจากวันทีม6 กี ารเปลีย6 นแปลง
ในกรณี ดังต่อไปนี%
(ก) ผู้ให้บริการตามบัญชี ก บัญชี ข และบัญชี ค เปลี6ยนแปลงกรรมการ
หรือผู้ซ6ึงมีอํานาจจัดการของนิติบุคคล ทัง% นี% ผู้ให้บริการจะต้องตรวจสอบและรับรอง
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คุณสมบัตขิ องบุคคลทีเ6 ป็ นกรรมการหรือผูซ้ ง6ึ มีอํานาจจัดการของนิตบิ ุคคลว่ามีคุณสมบัติ
และไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามข้อ ๓ ตามแบบหนังสือรับรองแนบท้ายประกาศฉบับนี%ดว้ ย
(ข) ผู้ให้ บ ริก ารตามบัญ ชี ข และบัญ ชี ค เปลี6ย นแปลงทุ น จดทะเบีย น
ซึง6 ชําระแล้ว
(๔) กรณี ผู้ให้บ ริก ารตามบัญ ชี ก บัญ ชี ข และบัญ ชี ค เปิ ด สํานักงานสาขา
แห่งใหม่ ย้าย หรือปิ ดสํานักงานสาขา ให้จดั ทํารายงานสรุปรายไตรมาส พร้อมจัดส่ง
ให้ ธปท. ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันสิน% ไตรมาสตามแบบรายงานแนบท้ายประกาศฉบับนี%
ทัง% นี% สํานัก งานสาขาไม่รวมถึงจุดให้บ ริการชัวคราว
6
หรือ สํานักงานหรือจุด ให้บ ริการ
ของตัวแทนทีผ6 ใู้ ห้บริการแต่งตัง%
(๕) กรณี ผู้ ใ ห้ บ ริก ารตามบัญ ชี ข และบัญ ชี ค หยุ ด ให้ บ ริก ารชัว6 คราวซึ6 ง
ส่งผลกระทบในวงกว้างอัน เนื6 องมาจากเหตุ จําเป็ น หรือมีพ ฤติการณ์ พิเศษ ซึ6งไม่ได้มี
การเตรีย มการไว้ล่ ว งหน้ า ให้ แ จ้ง ฝ่ ายนโยบายระบบการชํ า ระเงิน ธปท. และแจ้ง
ผูใ้ ช้บริการทราบโดยทัวกั
6 นภายใน ๒๔ ชัวโมง
6
นับแต่เวลาทีห6 ยุดให้บริการชัวคราว
6
(๖) ผู้ ให้ บ ริก ารต้ อ งแจ้ง ให้ ผู้ ใ ช้ บ ริก ารทราบล่ ว งหน้ า ไม่ น้ อ ยกว่ า ๑๕ วัน
ก่อนเริม6 ดําเนินการอย่างน้อย ๒ ช่องทาง โดยอาจแจ้งข้อมูลผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
หรือแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรือประกาศทางหนังสือพิมพ์ หรือปิ ดประกาศไว้ในทีเ6 ปิ ดเผย
ณ สถานทีท6 าํ การหรือจุดให้บริการของตัวแทนแต่ละแห่งทีใ6 ห้บริการก็ได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี%
(ก) ผูใ้ ห้บริการตามบัญชี ข และบัญชี ค เปลีย6 นแปลงชื6อนิตบิ ุคคล
(ข) ผูใ้ ห้บริการตามบัญชี ข และบัญชี ค หยุดให้บริการชัวคราวอั
6
นเกิดจาก
การเตรียมการไว้ล่วงหน้า เช่น การปิ ดปรับปรุงระบบงาน การปิ ดปรับปรุงพืน% ทีส6 าํ นักงาน
(ค) ผูใ้ ห้บริการตามบัญชี ก บัญชี ข และบัญชี ค ย้าย หรือปิ ดสํานักงานสาขา
ข้อ ๑๑ ผู้ให้บ ริการตามบัญ ชี ก บัญ ชี ข และบัญ ชี ค ต้องกําหนดนโยบาย
ในการเก็บ รัก ษาข้อ มู ล ของผู้ใช้บ ริก าร การกํ าหนดชัน% ความลับ ในการเข้า ถึง ข้อ มู ล
และการระบุตวั บุคคลทีม6 สี ทิ ธิเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวพร้อมทัง% จัดให้มรี ะบบการจัดเก็บข้อมูล
ทีถ6 ูกต้องเชื6อถือได้และป้ องกันผูท้ ไ6ี ม่มหี น้าทีเ6 กีย6 วข้องเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลทีเ6 ก็บรักษา
ข้อ ๑๒ ผูใ้ ห้บริการตามบัญชี ก บัญชี ข และบัญชี ค ต้องรักษาความลับข้อมูล
ส่วนบุคคลของผูใ้ ช้บริการ โดยจะไม่เปิ ดเผยข้อมูลเหล่านัน% ตลอดระยะเวลาการใช้บริการ
และภายหลังทีเ6 ลิกใช้บริการแล้วเว้นแต่กรณีต่อไปนี%
(๑) การเปิ ดเผยโดยได้ร ับ ความยิน ยอมเป็ นหนั ง สือ หรือ วิธีก ารอื6น ใดทาง
อิเล็กทรอนิกส์ตามทีผ6 ใู้ ห้บริการกําหนดจากผูใ้ ช้บริการ
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(๒) การเปิ ดเผยเพื6อประโยชน์แก่การสอบสวน หรือการพิจารณาคดี
(๓) การเปิ ดเผยแก่ผสู้ อบบัญชีของผูใ้ ห้บริการ
(๔) การเปิ ดเผยเพื6อประโยชน์ในการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
(๕) การเปิ ดเผยเพื6อประโยชน์ในการกํากับดูแลระบบการชําระเงินของ ธปท.
ข้อ ๑๓ ผูใ้ ห้บริการตามบัญชี ก บัญชี ข และบัญชี ค ต้องมีการกําหนดข้อตกลง
ในการให้บริการไว้เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร และเปิ ดเผยให้ผู้ใช้บริการทราบอย่างชัดเจน
ซึง6 อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
(๑) สิทธิ หน้าที6 และความรับผิดของผูใ้ ห้บริการและผูใ้ ช้บริการ ทัง% ในกรณีปกติ
และกรณีทเ6ี กิดเหตุฉุกเฉิน
(๒) หลักเกณฑ์ เงื6อนไข และวิธปี ฏิบตั ใิ นการให้บริการ
(๓) ความเสีย6 งทางการเงิน (Financial Risk) ทีอ6 าจเกิดขึน% จากการใช้บริการ (ถ้ามี)
ทัง% นี% ผู้ให้ บ ริก ารมีห น้ า ที6ติด ตามดู แ ลให้ผู้ใช้บ ริก ารปฏิบ ัติต ามหลัก เกณฑ์
เงื6อ นไขที6กํ า หนด และกรณี ท6ีมีก ารเปลี6ย นแปลงซึ6ง ทํ า ให้ ผู้ ใช้ บ ริก ารเสีย ประโยชน์
ผูใ้ ห้บริการต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าโดยประกาศไว้ ณ สถานที6ทําการทุกแห่ง
หรือด้วยวิธกี ารอื6นใดให้ผใู้ ช้บริการสามารถทราบได้
ข้อ ๑๔ ผูใ้ ห้บริการตามบัญชี ก บัญชี ข และบัญชี ค ต้องดําเนินการเกีย6 วกับ
การเปิ ดเผยค่าธรรมเนียม ดังต่อไปนี%
(๑) เปิ ดเผยรายละเอีย ดของค่ า ธรรมเนี ย มที6 จ ะเรีย กเก็บ จากผู้ ใ ช้ บ ริก าร
โดยประกาศไว้ ณ สถานที6ทําการทุกแห่ง หรือด้วยวิธกี ารอื6นใดให้ผู้ใช้บริการสามารถ
ทราบได้ ทัง% นี% ในการกําหนดค่าธรรมเนียมผูใ้ ห้บริการต้องกําหนดให้เป็ นไปตามกลไกตลาด
เพื6อให้เกิดการแข่งขันและต้องคํานึงถึงความเป็ นธรรมต่อผูใ้ ช้บริการด้วย
(๒) เมื6อมีการเปลี6ยนแปลงค่าธรรมเนียม ผู้ให้บริการจะต้องประกาศรายละเอียด
ไว้ ณ สถานทีท6 ําการทุกแห่ง โดยในกรณีทม6ี กี ารเปลีย6 นแปลงทีท6 าํ ให้ผใู้ ช้บริการเสียประโยชน์
ผู้ให้บริการต้องแจ้งด้วยวิธกี ารอื6นใด ให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน
ก่อนการเปลีย6 นแปลงจะมีผลใช้บงั คับ
(๓) จัดส่งประกาศค่าธรรมเนียมให้ ธปท. ทราบโดยเร็วในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
นับแต่วนั ทีอ6 อกประกาศครัง% แรกและทุก ๆ ครัง% ทีม6 กี ารเปลีย6 นแปลง
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ข้อ ๑๕ ผูใ้ ห้บริการตามบัญชี ก บัญชี ข และบัญชี ค ต้องดําเนินการเมื6อมีการ
ร้องเรียนหรือมีขอ้ โต้แย้งจากผูใ้ ช้บริการ รวมทัง% กําหนดกรอบเวลาเพื6อหาข้อยุตดิ งั นี%
(๑) จัด ให้มีช่ อ งทางและวิธีก ารสํา หรับ การรับ ข้อ ร้อ งเรีย นจากผู้ ใช้บ ริก าร
โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มหี มายเลขโทรศัพท์และที6อยู่สํานักงานหรือที6อยู่สาํ หรับติดต่อ
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ทส6ี ามารถติดต่อได้
(๒) กํ า หนดวิธีป ฏิ บ ั ติ เกี6 ย วกับ ขัน% ตอนและการดํ า เนิ น การเพื6 อ หาข้ อ ยุ ติ
เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรโดยผู้ให้บ ริก ารต้องดําเนินการตรวจสอบและแจ้งความคืบ หน้ า
รวมทัง% ชี%แจงขัน% ตอนการดําเนินการพร้อมทัง% แจ้งกําหนดเวลาในการแก้ไขข้อร้องเรียน
ให้ผรู้ อ้ งเรียนทราบภายใน ๗ วัน นับจากวันทีไ6 ด้รบั แจ้งการร้องเรียน
(๓) ดํ า เนิ น การแก้ ไ ขข้อ ร้อ งเรีย นให้ แ ล้ ว เสร็จ และแจ้ง ผลการดํ า เนิ น การ
ให้ผรู้ อ้ งเรียนทราบโดยเร็ว
ข้อ ๑๖ ผู้ให้บ ริก ารตามบัญ ชี ก บัญ ชี ข และบัญ ชี ค ต้องจัดทํางบการเงิน
ทีแ6 สดงฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน และจัดส่งให้ ธปท. ตามเงื6อนไขดังต่อไปนี%
โดยเริม6 ตัง% แต่งวดแรกทีไ6 ด้ประกอบธุรกิจ
(๑) งวดบัญชีในรอบระยะเวลา ๖ เดือนแรกของปี บญ
ั ชี ให้ผใู้ ห้บริการตามบัญชี ข
และบัญ ชี ค จัด ส่งงบการเงิน งวด ๖ เดือ นแรกของปี บ ัญ ชี ให้ ธปท. ภายใน ๔๕ วัน
นับแต่วนั สิน% งวด
(๒) งวดประจําปี บ ัญชี ให้ผู้ให้บริการตามบัญชี ก บัญชี ข และบัญชี ค ซึ6งเป็ น
นิตบิ ุคคลจัดส่งงบการเงินประจําปี ทผ6ี ่านการรับรองของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตหรือผูส้ อบ
บัญชีภาษีอากร แล้วแต่กรณี ให้ ธปท. ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วนั สิน% งวด และให้ผใู้ ห้บริการ
ตามบัญชี ก ทีเ6 ป็ นบุคคลธรรมดา จัดส่งสําเนาแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ให้ ธปท. ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วนั ทีไ6 ด้ย6นื เสียภาษีในแต่ละงวด
ข้อ ๑๗ ผูใ้ ห้บริการตามบัญชี ก บัญชี ข และบัญชี ค ต้องจัดทํารายงานทีเ6 กีย6 วข้อง
ตามแบบและระยะเวลาที6 ธปท. กําหนด และส่งให้ ธปท. ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันสิน% งวด
ทีก6 าํ หนดให้จดั ทํารายงานนัน% โดยเริม6 ตัง% แต่งวดระยะเวลาแรกทีผ6 ใู้ ห้บริการเริม6 ประกอบธุรกิจ
ทัง% นี% ผู้ให้บริการตามบัญชี ก บัญชี ข และบัญชี ค ทุกประเภท อาจต้องจัดทํา
ข้อมูลรายงานอื6นเพิม6 เติมตามที6 ธปท. กําหนดด้วย
ข้อ ๑๘ ผู้ให้บริการตามบัญชี ก บัญชี ข และบัญ ชี ค ต้องจัดให้มีระบบงาน
ทีส6 ามารถตรวจสอบรายการย้อนหลังได้
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ข้อ ๑๙ กรณีผใู้ ห้บริการตามบัญชี ก บัญชี ข และบัญชี ค ให้ผใู้ ห้บริการรายอืน6
หรือบุ ค คลอื6น (Outsourcing) มาดําเนิ น การแทนในงานระบบสารสนเทศ รวมถึงงาน
ทีม6 ผี ลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อธุรกิจผูใ้ ห้บริการจะต้องดําเนินการ ดังต่อไปนี%
(๑) จัด ให้ มีก ระบวนการบริห ารความเสี6ย ง รวมทัง% การคัด เลือ ก ติ ด ตาม
ประเมิน ผล และตรวจสอบการให้บ ริก ารของผู้ให้บ ริก ารรายอื6น หรือ บุ ค คลอื6น อย่ า ง
เหมาะสม โดยประเมินความเสีย6 งของการใช้บริการจากผูใ้ ห้บริการรายอื6นอย่างสมํ6าเสมอ
(๒) จัดให้มีก ารทําสัญ ญาการใช้บ ริการ ซึ6งระบุ สทิ ธิของผู้ต รวจสอบภายใน
ผูต้ รวจสอบภายนอก และ ธปท. ในการเข้าตรวจสอบการดําเนินงานและการควบคุมภายใน
ของผูใ้ ห้บริการรายอื6นหรือบุคคลอื6นนัน% ได้
ทัง% นี% ผู้ให้บริการยังคงมีความรับผิดต่อผู้ใช้บริการในการให้บริการที6ต่อเนื6อง
ปลอดภัย น่ าเชื6อ ถือ และความเสีย หายใด ๆ ที6อ าจเกิด ขึ%น เสมือ นกับ การให้บ ริก าร
โดยผูใ้ ห้บริการเอง
ข้อ ๒๐ กรณี ผู้ให้บ ริก ารตามบัญ ชี ก บัญ ชี ข และบัญ ชี ค แต่ งตัง% ตัว แทน
(Agent) ให้ดาํ เนินการแทนในการให้บริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์แก่ผใู้ ช้บริการ
ผูใ้ ห้บริการต้องปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท6ี ธปท. ประกาศกําหนด
ทัง% นี% ผู้ให้บริการยังคงมีความรับผิดต่อผู้ใช้บริการในการให้บริการที6ต่อเนื6อง
ปลอดภัย น่ าเชื6อ ถือ และความเสีย หายใด ๆ ที6อ าจเกิด ขึ%น เสมือ นกับ การให้บ ริก าร
โดยผูใ้ ห้บริการเอง
ข้อ ๒๑ ผูใ้ ห้บริการตามบัญชี ก บัญชี ข และบัญชี ค ต้องจัดให้มกี ารตรวจสอบ
ระบบสารสนเทศอย่างน้ อยปี ละหนึ6งครัง% โดยให้เป็ นไปตามแนวนโยบายและมาตรการ
การรักษาความมันคงปลอดภั
6
ยทางระบบสารสนเทศตามที6 ธปท. กําหนด และจัดส่ง
สําเนาผลการตรวจสอบให้ ธปท. ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วนั ทีท6 าํ การตรวจสอบแล้วเสร็จ
ข้อ ๒๒ ผู้ให้บริการตามบัญชี ก บัญ ชี ข และบัญ ชี ค ที6เป็ นสถาบันการเงิน
ภายใต้พ ระราชบัญ ญัติธุรกิจ สถาบัน การเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือที6มิใช่ส ถาบัน การเงิน
ตามประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที6 ๕๘ หากมิได้มกี ารกําหนดหลักเกณฑ์ไว้เป็ นการเฉพาะ
ภายใต้กฎหมายดังกล่าวแล้ว ให้ถอื ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี%
(๑) การขออนุญาตหรือแจ้งย้ายสํานักงานใหญ่ ตามข้อ ๑๐ (๑) และข้อ ๑๐ (๒) (ก)
(๒) การแจ้งเปลี6ย นแปลงกรรมการหรือ ผู้ซ6ึง มีอํ า นาจจัด การของนิ ติบุ ค คล
และการเปลีย6 นแปลงทุนจดทะเบียนซึง6 ชําระแล้ว ตามข้อ ๑๐ (๓)
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(๓) การเปลีย6 นแปลงชื6อนิตบิ ุคคล ตามข้อ ๑๐ (๒) (ง) และข้อ ๑๐ (๖) (ก)
(๔) การหยุดให้บริการชัวคราว
6
ตามข้อ ๑๐ (๒) (จ) ข้อ ๑๐ (๕) และข้อ ๑๐ (๖) (ข)
(๕) การรายงานเปิ ดสํานักงานสาขาแห่งใหม่ หรือย้ายหรือปิ ดสํานักงานสาขา
ตามข้อ ๑๐ (๔)
(๖) การจัดทําและจัดส่งงบการเงินที6แสดงฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน
ตามข้อ ๑๖
(๗) การจัด ทําและจัดส่งรายงานที6เกี6ยวข้องตามแบบและระยะเวลาที6 ธปท.
กําหนด ตามข้อ ๑๗
(๘) การจัดให้มกี ารตรวจสอบระบบสารสนเทศและจัดส่งสําเนาผลการตรวจสอบ
ตามข้อ ๒๑
ข้อ ๒๓ ในกรณีมเี หตุจาํ เป็ นหรือพฤติการณ์พเิ ศษ ทีท6 ําให้ผใู้ ห้บริการไม่สามารถ
ดําเนินการดังต่อไปนี%ได้ภายในระยะเวลาที6กําหนด ให้ผู้ให้บริการยื6นขออนุ ญาตขยาย
ระยะเวลาต่อ ธปท. พร้อมชีแ% จงเหตุผลความจําเป็ นและกําหนดเวลาทีจ6 ะดําเนินการแล้วเสร็จ
โดย ธปท. อาจจะพิจารณาขยายระยะเวลาหรือไม่ก็ได้ ทัง% นี% ธปท. มีอํานาจพิจารณา
ขยายระยะเวลาได้ไม่เกิน ๙๐ วัน นับแต่ระยะเวลาทีก6 าํ หนดสิน% สุด
(๑) ยื6น ขออนุ ญ าตหรือแจ้งให้ ธปท. ทราบการเปลี6ยนแปลงการดํ าเนิ น งาน
ตามข้อ ๑๐
(๒) จัดส่งงบการเงินทีแ6 สดงฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน ตามข้อ ๑๖
(๓) จัดส่งรายงานทีเ6 กีย6 วข้องตามที6 ธปท. กําหนด ตามข้อ ๑๗
(๔) จัดส่งสําเนาผลตรวจสอบระบบสารสนเทศ ตามข้อ ๒๑
ในกรณี มีเหตุ จํ า เป็ นหรือ พฤติ ก ารณ์ พิ เศษที6 ทํ า ให้ ผู้ ให้ บ ริก ารไม่ ส ามารถ
ให้บริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ตามปกติตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื6อนไข
ทีก6 ําหนดในประกาศคณะกรรมการหรือประกาศของ ธปท. และอาจส่งผลกระทบในการ
ให้บ ริการอย่างต่ อเนื6 องหรือต่ อความน่ าเชื6อถือของระบบการชําระเงิน ให้ผู้ให้บริการ
ยื6นขออนุญาตยกเว้นการปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ต่อ ธปท. พร้อมชีแ% จงเหตุผล ความจําเป็ น
โดย ธปท. อาจจะพิจารณาอนุ ญาตหรือไม่กไ็ ด้ ทัง% นี% ธปท. มีอํานาจพิจารณาอนุ ญาต
ได้ไม่เกิน ๙๐ วัน
ในการอนุญาตขยายระยะเวลาตามวรรคหนึ6ง หรืออนุญาตยกเว้นตามวรรคสอง
ธปท. อาจกําหนดเงื6อนไขใด ๆ ไว้เป็ นรายกรณีดว้ ยก็ได้
ในกรณีท6ผี ู้ให้บริการเห็นว่าจะไม่สามารถปฏิบตั ิได้ภายในระยะเวลาทีก6 ําหนด
ตามวรรคหนึ6งหรือวรรคสอง ให้ผู้ให้บริการยื6นขอขยายระยะเวลา พร้อมชี%แจงเหตุ ผล
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และความจําเป็ นต่อ ธปท. และให้ ธปท. เสนอต่อคณะกรรมการเพื6อพิจารณาต่อไป ทัง% นี%
คณะกรรมการอาจพิจารณาอนุ ญาตหรือไม่กไ็ ด้ หรืออาจพิจารณาอนุ ญาตโดยกําหนด
เงื6อ นไขใด ๆ ไว้เป็ นรายกรณี ด้ว ยก็ไ ด้ ทัง% นี% ธปท. และคณะกรรมการจะใช้เวลา
ในการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วันทําการ นับแต่วนั ทีไ6 ด้รบั คําขอขยายระยะเวลา
และเอกสารถูกต้องครบถ้วน
หมวด ๓
หลักเกณฑ์เฉพาะสําหรับธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์แต่ละประเภท
ส่วนที6 ๑
การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money)
ข้ อ ๒๔ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารเงิ น อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ บ ั ญ ชี ก บั ญ ชี ข และบั ญ ชี ค
ต้องให้บริการภายใต้เงื6อนไขดังนี%
(๑) การให้ บ ริก ารเงิน อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ต้ อ งบั น ทึ ก มู ล ค่ า เป็ นเงิน สกุ ล บาท
หรือเงินสกุลต่างประเทศ
(๒) ผูใ้ ห้บริการตามบัญชี ข บัญชี ค ต้องกําหนดมูลค่าสูงสุดของเงินอิเล็กทรอนิกส์
ที6สามารถใช้ได้ต่อบัตรหรือบัญชี โดยต้องพิจารณาตามความเหมาะสมของผู้ใช้บริการ
และต้องมีการบริหารความเสีย6 งทีด6 ี
(๓) ผูใ้ ห้บริการตามบัญชี ข บัญชี ค ต้องจัดให้มรี ะบบ กระบวนการหรือเครื6องมือ
การลงทะเบียนหรือวิธกี ารอื6นใดในการใช้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ เพื6อดูแลผูใ้ ช้บริการ
และจํากัดความเสียหายขัน% สูงของมูลค่าเงินอิเล็กทรอนิกส์ หากเกิดกรณี บตั รสูญหาย
หรือถูกขโมย เมื6อผูใ้ ช้บริการร้องขอ โดยผู้ให้บริการต้องชี%แจงระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธกี าร
และเงื6อนไขดังกล่าวให้ผใู้ ช้บริการทราบล่วงหน้า
(๔) การให้บริการต้องไม่มลี กั ษณะเป็ นการให้สนิ เชื6อ
(๕) ผูใ้ ห้บริการต้องเปิ ดเผยหลักเกณฑ์และเงื6อนไขในการขอแลกคืนเป็ นเงินสด
ให้ผใู้ ช้บริการทราบ และหากการขอแลกคืนเป็ นเงินสดเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงื6อนไขแล้ว
ผูใ้ ห้บริการตามบัญชี ค จะต้องจัดให้มกี ารคืนเงินภายใน ๑๕ วัน นับจากวันทีผ6 ใู้ ช้บริการ
ได้ดาํ เนินการขอแลกคืน
(๖) ผู้ให้บ ริก ารต้อ งจัด ให้มีวิธีก ารที6ผู้ใช้บ ริก ารสามารถตรวจสอบยอดเงิน
คงเหลือ วันหมดอายุ และแจ้งวิธกี ารดังกล่าวให้ผใู้ ช้บริการทราบ
๕๓๖

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

คอมพิวเตอร์และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

(๗) ผูใ้ ห้บริการต้องจัดให้มรี ะบบงานทีส6 ามารถป้ องกันไม่ให้ผใู้ ช้บริการโอนเงิน
ระหว่างกันโดยไม่ผ่านระบบของผูใ้ ห้บริการ
(๘) ผู้ให้บ ริก ารเงิน อิเล็ก ทรอนิ ก ส์บ ัญ ชี ข และบัญ ชี ค ต้ อ งจัด ทําบัญ ชีเงิน
รับล่วงหน้าทีไ6 ด้รบั จากผูใ้ ช้บริการแยกไว้ต่างหากจากบัญชีอ6นื ของผูใ้ ห้บริการ และแยกแสดง
ไว้ในงบการเงินต่างหากให้ชดั เจนหรือแสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินให้ชดั เจนก็ได้
(๙) ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารเงิ น อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ บ ั ญ ชี ค ที6 มิ ไ ด้ เ ป็ นสถาบั น การเงิ น
ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ จะประกอบธุรกิจอื6นเพิม6 เติมได้
เฉพาะธุรกิจดังต่อไปนี%เท่านัน%
(ก) ธุรกิจที6บางส่วนหรือทัง% หมดเกี6ยวกับหรือเนื6องจากการให้บริการเงิน
อิเล็กทรอนิกส์โดยหากธุรกิจดังกล่าวเป็ นธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ประเภทอื6น ให้ดาํ เนินการแจ้งให้ทราบ ขึน% ทะเบียน หรือขอรับใบอนุญาต แล้วแต่กรณี
(ข) ธุ ร กิจ อื6น ที6ส นั บ สนุ น ธุ ร กิจ บริก ารการชํ า ระเงิน ทางอิเล็ก ทรอนิ ก ส์
ตราบเท่าทีไ6 ม่ก่อให้เกิดความเสีย6 งอันจะกระทบต่อการดําเนินธุรกิจหลัก และเงินทีไ6 ด้รบั
ล่วงหน้าจากผูใ้ ช้บริการ
ทัง% นี% หากผูใ้ ห้บริการประสงค์จะประกอบธุรกิจตามข้อ (ก) และหรือข้อ (ข)
ผู้ให้บ ริการต้องขออนุ ญ าตเป็ นรายกรณี โดยชี%แจงหลักการ เหตุ ผล และการประเมิน
ความเสีย6 งต่าง ๆ ที6เกี6ยวข้อง พร้อมจัดส่งข้อมูลและเอกสารประกอบการพิจารณาให้ ธปท.
โดย ธปท. จะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วันทําการ นับแต่วนั ทีไ6 ด้รบั คําขอและเอกสาร
ถูกต้องครบถ้วน อย่างไรก็ตาม ธปท. อาจพิจารณาอนุญาตหรือไม่กไ็ ด้ หรืออาจพิจารณา
อนุ ญาตโดยกําหนดเงื6อนไขใด ๆ ไว้เป็ นรายกรณีดว้ ยก็ได้ หรือสังระงั
6 บเป็ นการชัวคราว
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หรือยกเลิกการให้บริการนัน% ในภายหลังด้วยก็ได้ หากพบว่ามีการดําเนินการทีไ6 ม่เป็ นไป
ตามข้อเท็จจริงทีแ6 จ้งเมื6อขออนุญาต หรือไม่ปฏิบตั ติ ามเงื6อนไขที6 ธปท. กําหนด
ส่วนที6 ๒
การให้บริการเครือข่ายบัตรเครดิต (Credit Card Network)
การให้บริการเครือข่ายอีดซี ี (EDC Network) และ
การให้บริการสวิตช์ชงิ6 ในการชําระเงิน (Transaction Switching)
ข้อ ๒๕ ผู้ใ ห้ บ ริก ารเครือ ข่ า ยบัต รเครดิต ผู้ ใ ห้ บ ริก ารเครือ ข่ า ยอีดีซี และ
ผู้ให้บริการสวิตช์ชิ6งในการชําระเงินระบบหนึ6งระบบใดหรือผู้ให้บริการสวิตช์ชงิ6 ในการ
ชําระเงินหลายระบบ ต้องกําหนดวัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์ เงื6อนไข และวิธปี ฏิบตั ิในการ
เข้าร่วมและการออกจากระบบของผูใ้ ช้บริการ (Access and Exit Criteria) ไว้อย่างชัดเจน
๕๓๗
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เป็ นลายลักษณ์อกั ษร และเปิ ดเผยให้ผใู้ ช้บริการทราบโดยทัวถึ
6 ง เพื6อให้มนใจว่
ั 6 าการรับ
ผู้ใช้บริการรายใหม่เพิ6มเติม จะไม่ก่อให้เกิดความเสี6ยงและผลกระทบต่อการใช้บริการ
ของผูใ้ ช้บริการรายเดิม
ส่วนที6 ๓
การให้บริการหักบัญชี (Clearing)
ข้อ ๒๖ ให้นําความในข้อ ๒๕ มาใช้บงั คับกับผูใ้ ห้บริการหักบัญชีดว้ ย
ข้อ ๒๗ ผูใ้ ห้บริการหักบัญชีตอ้ งจัดให้มมี าตรการจัดการความเสีย6 ง เพื6อให้การ
ชําระดุลระหว่างผู้ใช้บริการสําเร็จลุล่วง โดยมีการชําระเงินตามภาระผูกพันภายในเวลา
ที6กํ าหนด รวมทัง% วิธีป ฏิบ ัติท6ีเหมาะสมเพื6อ รองรับ กรณี ท6ีผู้ใช้บ ริก ารรายใดรายหนึ6 ง
ไม่สามารถชําระดุลได้ และต้องเปิ ดเผยให้ผู้ใช้บริการทราบโดยทัวถึ
6 ง รวมทัง% มีหน้าที6
ต้องติดตามดูแลให้ผใู้ ช้บริการปฏิบตั ติ ามมาตรการและวิธปี ฏิบตั ดิ งั กล่าวด้วย
ทัง% นี% ในกรณีทม6ี กี ารเปลีย6 นแปลงมาตรการจัดการความเสีย6 ง ผูใ้ ห้บริการหักบัญชี
ต้องแจ้งให้ผใู้ ช้บริการทราบล่วงหน้า และแจ้ง ธปท. ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน
ก่อนเริม6 ดําเนินการ
ข้อ ๒๘ ผูใ้ ห้บริการหักบัญชีตอ้ งแจ้งให้ ธปท. ทราบด้วยวาจาหรือโดยวิธอี 6นื ใด
โดยทันทีเมื6อมีเหตุดงั นี%
(๑) กรณี ท6ีผู้ใช้บ ริก ารรายใดรายหนึ6งไม่ สามารถชําระดุลได้ด้วยวิธกี ารปกติ
และตามเวลาที6กําหนด เช่น มีเงินไม่เพียงพอสําหรับการชําระดุล โดยต้องใช้มาตรการ
จัดการความเสีย6 งและวิธปี ฏิบตั ทิ ก6ี าํ หนดเพื6อให้กระบวนการชําระดุลสําเร็จลุล่วง
(๒) กรณีทร6ี ะบบของผูใ้ ห้บริการขัดข้อง ทําให้ไม่สามารถคํานวณยอดเงินแสดง
ความเป็ นเจ้าหนี%หรือลูกหนี%ของผู้ใช้บริการ หรือไม่สามารถส่งข้อมูลดังกล่าวไปเพื6อทํา
การชําระดุลระหว่างเจ้าหนี%และลูกหนี%ได้ดว้ ยวิธกี ารปกติและตามเวลาทีก6 าํ หนด
ทัง% นี% ผูใ้ ห้บริการหักบัญชีตอ้ งจัดส่งรายงานปั ญหากรณีเกิดเหตุขดั ข้องตามแบบ
ที6 ธปท. กําหนดให้ ธปท. ภายในวันทําการถัดจากวันเกิดเหตุ
ข้อ ๒๙ ในกรณีท6ผี ู้ให้บริการหักบัญชีมกี ารระงับการให้บริการกับผู้ใช้บริการ
รายใดรายหนึ6งเป็ นการชัวคราว
6
ผูใ้ ห้บริการต้องแจ้งให้ผใู้ ช้บริการรายอื6นทราบโดยทันที
และในกรณีทม6ี กี ารยกเลิกการให้บริการกับผูใ้ ช้บริการรายใดรายหนึ6ง ให้แจ้งผูใ้ ช้บริการ
รายอื6นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน
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ทัง% นี% ผู้ให้บริการหักบัญชีต้องแจ้ง ธปท. ทราบภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที6มี
การระงับหรือยกเลิกการให้บริการ แล้วแต่กรณี
ส่วนที6 ๔
การให้บริการชําระดุล (Settlement)
ข้อ ๓๐ ให้นําความในข้อ ๒๕ มาใช้บงั คับกับผูใ้ ห้บริการชําระดุลด้วย
ข้อ ๓๑ ผูใ้ ห้บริการชําระดุลต้องจัดให้มวี ธิ กี ารชําระดุลเพื6อปรับฐานะความเป็ น
เจ้าหนี%หรือลูกหนี%ของผู้ใช้บริการที6เหมาะสม โดยคํานึงถึงความเสีย6 งจากการชําระดุล
(Settlement Risk) ที6อาจทําให้ไม่สามารถชําระดุลได้สําเร็จลุล่วงและส่งผลกระทบต่ อ
ผูใ้ ช้บริการรายอื6น
ข้อ ๓๒ ในกรณีทผ6ี ใู้ ห้บริการชําระดุลไม่สามารถดําเนินการปรับฐานะความเป็ น
เจ้าหนี%หรือลูกหนี%ของผูใ้ ช้บริการได้ดว้ ยวิธกี ารปกติและตามเวลาทีก6 าํ หนด ให้ผใู้ ห้บริการ
ชําระดุลแจ้งให้ ธปท. ทราบด้วยวาจาหรือโดยวิธอี 6นื ใดโดยทันที และต้องจัดส่งรายงาน
ปั ญหากรณีเกิดเหตุขดั ข้องตามแบบที6 ธปท. กําหนด ภายในวันทําการถัดจากวันเกิดเหตุ
ข้อ ๓๓ ในกรณีท6ผี ู้ให้บริการชําระดุลมีการระงับการให้บริการกับผู้ใช้บริการ
รายใดรายหนึ6งเป็ นการชัวคราว
6
ผูใ้ ห้บริการต้องแจ้งให้ผใู้ ช้บริการรายอื6นทราบโดยทันที
และในกรณีทม6ี กี ารยกเลิกการให้บริการกับผูใ้ ช้บริการรายใดรายหนึ6ง ให้แจ้งผูใ้ ช้บริการรายอื6น
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน
ทัง% นี% ผูใ้ ห้บริการชําระดุลต้องแจ้ง ธปท. ทราบภายใน ๑๕ วันนับจากวันทีม6 กี าร
ระงับหรือยกเลิกการให้บริการ แล้วแต่กรณี
ส่วนที6 ๕
การให้บริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์อย่างหนึ6งอย่างใดหรือผ่านทางเครือข่าย
ข้อ ๓๔ ผูใ้ ห้บริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์อย่างหนึ6งอย่างใด
หรือผ่านทางเครือข่ายที6มใิ ช่สถาบันการเงินตามพระราชบัญ ญัติธุรกิจ สถาบันการเงิน
พ.ศ. ๒๕๕๑ ต้องบันทึกบัญชีเงินทีไ6 ด้รบั จากการรับชําระเงินค่าสินค้า ค่าบริการ หรือค่าอื6นใด
แยกไว้ต่างหากจากบัญชีเงินทุนหมุนเวียนอื6นของผู้ให้บริการและต้องจัดทําข้อมูลให้มี
ความถูกต้องและเป็ นปั จจุบนั
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ส่วนที6 ๖
การให้บริการรับชําระเงินแทน
ข้อ ๓๕ ผู้ให้บริการรับชําระเงินแทนต้องออกข้อกําหนดและให้บริการภายใต้
เงื6อนไขดังนี%
(๑) กําหนดหน้าที6และความรับผิดของผู้ให้บริการที6มตี ่ อเจ้าหนี%ซ6งึ ผู้ให้บริการ
รับชําระเงินแทนและผูใ้ ช้บริการ รวมถึงหน้าทีแ6 ละความรับผิดของตัวแทนทีผ6 ู้ให้บริการ
แต่งตัง% ด้วย
(๒) กําหนดวิธปี ฏิบตั ใิ นการส่งข้อมูลรายการรับชําระเงินให้แก่เจ้าหนี%
(๓) ผูใ้ ห้บริการที6มใิ ช่สถาบันการเงินตามพระราชบัญญัตธิ ุรกิจสถาบันการเงิน
พ.ศ. ๒๕๕๑ ต้องบันทึกบัญชีเงินทีไ6 ด้รบั จากการรับชําระเงินไว้ต่างหากจากบัญชีเงินทุน
หมุนเวียนอื6นของผูใ้ ห้บริการและต้องจัดทําข้อมูลให้มคี วามถูกต้องและเป็ นปั จจุบนั
ส่วนที6 ๗
การให้บริการทีเ6 กีย6 วข้องกับบัตรเดบิตทีอ6 อกและมีการใช้จ่ายภายในประเทศ๓๐
ข้อ ๓๖๓๑ ในส่วนนี%
“ผู้ อ อกบัต ร” (Issuer) หมายความว่ า สถาบัน การเงิน ที6 ต กลงและยิน ยอม
ออกบัตรเดบิตให้แก่บุคคลทีผ6 กู พันตนตามสัญญาบัตรเดบิต
“ผู้ให้บ ริก ารแก่ ผู้รบั บัต ร” (Acquirer) หมายความว่า ผู้ท6ีทําหน้ าที6ให้บ ริก าร
รับส่งข้อมูลการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์จากบัตรเดบิตไปยังผูอ้ อกบัตร และจะจ่ายเงิน
ค่าสินค้าหรือค่าบริการให้แก่ผูป้ ระกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการซึง6 มีสญ
ั ญาระหว่างกัน
ว่าจะรับชําระราคาสินค้าหรือบริการด้วยบัตรเดบิตตามเงื6อนไขทีต6 กลงกัน

๓๐

หมวด ๓ ส่ ว นที6 ๗ การให้ บ ริก ารที6เกี6ย วข้อ งกับ บัต รเดบิ ต ที6อ อกและมีก ารใช้ จ่ า ย
ภายในประเทศ ข้อ ๓๖ ถึง ข้อ ๓๘ แก้ไขเพิม6 เติมโดยประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
เรื6อ ง หลัก เกณฑ์ วิธีก าร และเงื6อ นไขในการประกอบธุ ร กิจบริก ารการชําระเงิน ทางอิเล็ก ทรอนิ ก ส์
(ฉบับที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
๓๑ ข้อ ๓๖ แก้ไ ขเพิ6ม เติ ม โดยประกาศคณะกรรมการธุ ร กรรมทางอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ เรื6อ ง
หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ6 นไขในการประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที6 ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๙
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“ผูใ้ ห้บริการ” หมายความว่า
(๑) ผูใ้ ห้บริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์อย่างหนึ6งอย่างใด
หรือผ่านทางเครือข่ายตามบัญชี ค (๓) ทีเ6 ป็ นผูอ้ อกบัตร (Issuer) และผูใ้ ห้บริการแก่ผูร้ บั บัตร
(Acquirer)
(๒) ผู้ให้บริการสวิตช์ชง6ิ ในการชําระเงินระบบหนึ6งระบบใดตามบัญชี ข (๓)
หรือผู้ให้บริการสวิตช์ชงิ6 ในการชําระเงินหลายระบบตามบัญชี ค (๔)
(๓) ผูใ้ ห้บริการหักบัญชีตามบัญชี ค (๑)
(๔) ผูใ้ ห้บริการชําระดุลตามบัญชี ค (๒)
“เครือ ข่า ยบัต รเดบิต ” หมายความว่ า เครือ ข่ ายการให้บ ริก ารการชํ าระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์แก่สมาชิกซึง6 เป็ นผูอ้ อกบัตรและผูใ้ ห้บริการแก่ผรู้ บั บัตร โดยอย่างน้อย
ต้องทําหน้าทีใ6 ห้บริการ ดังต่อไปนี%
(๑) บริการด้านการตลาดภายใต้ช6อื ทางธุรกิจของตน
(๒) บริการสวิตซ์ชงิ6 ในการชําระเงิน
(๓) บริการหักบัญชี
“มาตรฐานชิปการ์ดกลาง” หมายความว่า มาตรฐานชิปการ์ดที6 ธปท. ประกาศ
กําหนด โดยได้หารือกับสมาคมธนาคารไทย สมาคมธนาคารนานาชาติ และสภาสถาบัน
การเงินของรัฐ เพื6อใช้เป็ นมาตรฐานกลางในการออกบัตรเดบิตของผูอ้ อกบัตร
ข้อ ๓๗๓๒ ผูใ้ ห้บริการทีเ6 กีย6 วข้องกับบัตรเดบิตทีอ6 อกและใช้จ่ายภายในประเทศ
ต้องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ เงื6อนไข และวิธปี ฏิบตั ใิ นการให้บริการ ดังต่อไปนี%
(๑) ผูอ้ อกบัตร
(ก) ต้องใช้มาตรฐานชิปการ์ดกลาง
(ข) ต้องออกบัตรให้ใช้บริการเครือข่ายบัตรเดบิตในประเทศ เว้นแต่ผูอ้ อกบัตร
ใช้ระบบการรับส่งข้อมูลภายในของตนเอง
(ค) ในกรณีทอ6ี อกบัตรเดบิตทีใ6 ช้บริการเครือข่ายบัตรเดบิตตัง% แต่สองรายขึน% ไป
ในบัตรเดบิตเดียวกัน (Multi-Brand) ต้องปฏิบตั ใิ นเรื6องตราสัญลักษณ์ทป6ี รากฏบนบัตรเดบิต
ให้เป็ นไปตามข้อตกลงและคํานึงถึงหลักความเท่าเทียมกัน

๓๒

ข้อ ๓๗ แก้ไ ขเพิ6ม เติม โดยประกาศคณะกรรมการธุ ร กรรมทางอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ เรื6อ ง
หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ6 นไขในการประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที6 ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๙
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(ง) ต้องให้ข้อมูลและรายละเอีย ดเกี6ยวกับค่ าใช้จ่ายของบัตรเดบิต แต่ ล ะ
ประเภทแก่ผู้ใช้บ ริการอย่างเพีย งพอ ชัดเจน และถูกต้อง เพื6อให้ผู้ใช้บริการสามารถ
เลือกใช้บริการได้อย่างเหมาะสมตรงกับวัตถุประสงค์การใช้จ่ายของตนเอง
ในกรณีทผ6ี ู้ออกบัตรจะออกบัตรเดบิตทีใ6 ช้บริการเครือข่ายบัตรเดบิตตัง% แต่
สองรายขึน% ไปในบัตรเดบิตเดียวกัน (Multi-Brand) การออกบัตรดังกล่าวจะใช้เครือข่าย
บัตรเดบิตรายใดมากกว่าหนึ6งรายก็ได้ แต่อย่างน้อยรายหนึ6งต้องเป็ นเครือข่ายบัตรเดบิต
ในประเทศ
(๒) ผูใ้ ห้บริการแก่ผรู้ บั บัตร
(ก) ต้องจัดให้มอี ุปกรณ์ และระบบที6สามารถรองรับบัตรเดบิตที6ใช้บริการ
เครือข่ายบัตรเดบิตในประเทศ และใช้มาตรฐานชิปการ์ดกลาง
(ข) ต้องไม่จาํ กัดสิทธิผปู้ ระกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการในการเลือกใช้
เครือข่ายบัตรเดบิต
(ค) ต้องให้ขอ้ มูลค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่าง ๆ แก่ผู้ประกอบกิจการ
ขายสินค้า หรือให้บริการในการใช้บริการอย่างเพียงพอ ชัดเจน และถูกต้อง
(๓) ผู้ให้บริการสวิตช์ชงิ6 ในการชําระเงิน ผู้ให้บริการหักบัญชี และผู้ให้บริการ
ชําระดุล
(ก) ต้องดําเนินการให้ระบบของตนรองรับการใช้บตั รเดบิตได้ทุกเครือข่าย
บัตรเดบิตหรือจัดให้ระบบของตนสามารถเชื6อมโยงกับระบบของผู้ให้บริการสวิตช์ชิ6ง
ในการชําระเงิน ผู้ให้บริการหักบัญชีและผูใ้ ห้บริการชําระดุลรายอื6นได้ดว้ ย
(ข) ต้องดําเนินการให้ระบบของตนสามารถรองรับบัตรเดบิตที6ใช้บริการ
เครือข่ ายบัตรเดบิตตัง% แต่ สองรายขึ%นไปในบัตรเดบิ ตเดี ยวกัน (Multi-Brand) และต้ อง
ไม่ดําเนินการใด ๆ อันเป็ นการจํากัดสิทธิในการเลือกเครือข่ายบัตรเดบิตของผู้ประกอบ
กิจการขายสินค้าหรือให้บริการ
ข้อ ๓๘๓๓ ในกรณีทอ6ี อกบัตรเดบิตทีใ6 ช้บริการเครือข่ายบัตรเดบิตตัง% แต่สองราย
ขึน% ไปในบัตรเดบิตเดียวกัน (Multi-Brand) เมื6อผูป้ ระกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการ
เลือกใช้บริการเครือข่ายบัตรเดบิตรายใดรายหนึ6งในการทําธุรกรรมแล้ว ผูใ้ ห้บริการจะคิด
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื6นเพิม6 เติมได้เฉพาะเครือข่ายบัตรเดบิตทีใ6 ช้เท่านัน%
๓๓

ข้อ ๓๘ แก้ไ ขเพิ6ม เติ ม โดยประกาศคณะกรรมการธุ ร กรรมทางอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ เรื6อ ง
หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ6 นไขในการประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที6 ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๙

๕๔๒

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

คอมพิวเตอร์และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ข้อ ๓๘/๑๓๔ ในการให้บริการที6เกี6ยวข้องกับบัตรเดบิตที6ออกและมีการใช้จ่าย
ภายในประเทศ ผูใ้ ห้บริการต้องดําเนินการเหล่านี%ภายในประเทศเท่านัน%
(๑) การรับส่งข้อมูลการใช้บตั รเดบิตระหว่างผูใ้ ห้บริการแก่ผรู้ บั บัตร (Acquirer)
และผูอ้ อกบัตร (Issuer)
(๒) การให้บริการสวิตช์ชงิ6 ในการชําระเงิน (Transaction Switching)
(๓) การให้บริการหักบัญชี (Clearing)
(๔) การให้บริการชําระดุล (Settlement)
ข้อ ๓๘/๒๓๕ ในกรณีท6ผี ใู้ ห้บริการรายใดเห็นว่ามีความจําเป็ นและไม่สามารถ
ดําเนิ นการให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื6อนไขที6กํ าหนดตามข้อ ๓๗ ข้อ ๓๘
และข้อ ๓๘/๑ ได้ ให้ขออนุญาตขยายระยะเวลาการปฏิบตั ติ ามประกาศนี%เป็ นการชัวคราว
6
จนกว่าเหตุจําเป็ นจะหมดไป โดยชี%แจงเหตุผลและความจําเป็ นต่อ ธปท. เป็ นรายกรณี
และให้ ธปท. มีอํานาจพิจารณาขยายระยะเวลาได้คราวละไม่เกิน ๑๘๐ วัน นับแต่ระยะเวลา
ทีก6 าํ หนดสิน% สุด
ให้ ธปท. พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วันทําการ นับแต่ วนั ที6ได้รบั คําขอ
และเอกสารถูกต้องครบถ้วน
ข้อ ๓๘/๓๓๖ ในกรณีท6ผี ู้ให้บริการประสงค์จะใช้บริการจากผู้ให้บริการรายอื6น
หรือบุคคลอื6นด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Outsourcing) ตามข้อ ๓๘/๑ (๑) - (๔)
ให้ผใู้ ห้บริการยื6นขออนุญาตต่อ ธปท. พร้อมชีแ% จงเหตุผลและความจําเป็ น
ให้ ธปท. พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วันทําการ นับแต่ วนั ที6ได้รบั คําขอ
และเอกสารถูกต้องครบถ้วน
การยื6นขออนุ ญาตตามวรรคหนึ6งให้กระทําได้เฉพาะการใช้บริการจากผู้ให้บริการ
รายอื6นหรือบุคคลอื6นด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Outsourcing) ในประเทศ เว้นแต่
เป็ นการดําเนินการตามข้อ ๓๘/๑ (๑) ผูใ้ ห้บริการอาจขออนุ ญาตใช้บริการจากผูใ้ ห้บริการ
รายอื6นหรือบุคคลอื6นด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Outsourcing) ในต่างประเทศได้
๓๔ ข้อ

๓๘/๑ เพิม6 โดยประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื6อง หลักเกณฑ์
วิธกี าร และเงือ6 นไขในการประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
๓๕ ข้อ ๓๘/๒ เพิม
6 โดยประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื6อง หลักเกณฑ์
วิธกี าร และเงือ6 นไขในการประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
๓๖ ข้อ ๓๘/๓ เพิม
6 โดยประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื6อง หลักเกณฑ์
วิธกี าร และเงือ6 นไขในการประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

๕๔๓

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

คอมพิวเตอร์และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ในกรณีท6ผี ใู้ ห้บริการตามข้อ ๓๖ (๑) เป็ นสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงินและได้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์การใช้บริการจากผู้ให้บริการรายอื6น
หรือบุคคลอื6นด้านงานเทคโนโลยีส ารสนเทศ (IT Outsourcing) ที6อ อกตามกฎหมาย
ว่าด้วยธุรกิจ สถาบันการเงินแล้ว ให้ถอื ว่าได้รบั อนุญาตตามวรรคหนึ6ง
ข้อ ๓๘/๔๓๗ ในระหว่างที6 ธปท. พิจารณาตามข้อ ๓๘/๒ วรรคสอง และข้อ ๓๘/๓
วรรคสอง ให้ผใู้ ห้บริการยังคงให้บริการต่อไปได้ จนกว่า ธปท. จะมีคาํ สังในเรื
6 6องดังกล่าว
หมวด ๔
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๓๙ ผูใ้ ห้บริการรายใดที6ได้รบั อนุ ญาต ได้ขน%ึ ทะเบียน หรือแจ้งให้ทราบไว้
อยู่ก่อนทีป6 ระกาศฉบับนี%มผี ลใช้บงั คับ ให้ปฏิบตั ดิ งั นี%
(๑) ผู้ให้บริก ารต้องดําเนิน การเกี6ยวกับ คุณ สมบัติและลักษณะต้องห้ามของ
กรรมการหรือผูซ้ ง6ึ มีอาํ นาจจัดการของนิตบิ ุคคลของผูใ้ ห้บริการ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ในประกาศฉบับนี%ภายใน ๑๘o วัน นับจากวันทีป6 ระกาศมีผลใช้บงั คับ
(๒) ผู้ให้บริการต้องดําเนินการจัดทําบันทึกบัญชีเงินที6ได้รบั จากการประกอบ
ธุรกิจการรับชําระเงินแยกไว้ต่างหากจากบัญชีเงินทุนหมุนเวียนอื6นของผูใ้ ห้บริการภายใน
๑๘๐ วัน นับจากวันทีป6 ระกาศมีผลใช้บงั คับ
(๓) ผู้ ใ ห้ บ ริก ารต้ อ งดํ า เนิ น การจัด ให้ มี ร ะบบ กระบวนการหรือ เครื6อ งมื อ
การลงทะเบียนหรือ วิธีการอื6น ใดในการใช้บ ริการเงิน อิเล็ก ทรอนิ ก ส์ ตามที6กําหนดไว้
ในประกาศฉบับนี%ภายใน ๑ ปี นับจากวันทีป6 ระกาศมีผลใช้บงั คับ
ข้อ ๔๐ ๓๘ ประกาศนี% ให้ ใช้บ ังคับนั บแต่ ว ันถัดจากวันที6ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที6 ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
อุตตม สาวนายน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื6อสาร
ประธานกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
๓๗ ข้อ

๓๘/๔ เพิม6 โดยประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื6อง หลักเกณฑ์
วิธกี าร และเงือ6 นไขในการประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
๓๘ ราชกิจจานุ เบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนพิเศษ ๘๔ ง/หน้า ๕/๑๑ เมษายน ๒๕๕๙

๕๔๔

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

คอมพิวเตอร์และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

๕๔๕

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

คอมพิวเตอร์และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

๕๔๖

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

คอมพิวเตอร์และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

๕๔๗

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

คอมพิวเตอร์และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

๕๔๘

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

คอมพิวเตอร์และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

๕๔๙

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

คอมพิวเตอร์และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

๕๕๐

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

คอมพิวเตอร์และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

๕๕๑

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

คอมพิวเตอร์และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

๕๕๒

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

คอมพิวเตอร์และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

๕๕๓

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

คอมพิวเตอร์และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

๕๕๔

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

คอมพิวเตอร์และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

๕๕๕

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

คอมพิวเตอร์และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

๕๕๖

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

คอมพิวเตอร์และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

๕๕๗

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

คอมพิวเตอร์และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

๕๕๘

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

คอมพิวเตอร์และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

๕๕๙
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ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื%อง หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื%อนไข
ในการประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที% ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙๓๙
ข้อ ๓ ผูอ้ อกบัตรจะต้องดําเนินการเปลีย% นบัตรเดบิตให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
วิธกี าร และเงื%อนไขตามทีก% าํ หนดไว้ในข้อ ๓๗ ภายในวันที% ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒
บรรดาบัตรเดบิตดังกล่าวที%ได้ออกและใช้อยู่ก่อนวันที%ประกาศนี>ใช้บงั คับ ให้
สามารถใช้ต่อไปได้แต่ไม่เกินวันที% ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒
บั ต รเดบิ ต ที% อ อกใหม่ ตั ง> แต่ ว ัน ที% ป ระกาศนี> ใ ช้ บ ั ง คั บ จะต้ อ งเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื%อนไขตามทีก% าํ หนดไว้ในข้อ ๓๗
ข้อ ๔ ผู้ให้บริการตามประกาศนี>ท%ไี ด้รบั อนุ ญาตหรือได้ขน>ึ ทะเบียนไว้อยู่ก่อน
วันทีป% ระกาศนี>ใช้บงั คับ ให้สามารถให้บริการต่อไปได้
สําหรับกรณีผู้ออกบัตรและผู้ให้บริการแก่ผูร้ บั บัตรจะต้องดําเนินการให้เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื%อนไขตามทีก% าํ หนดไว้ในประกาศนี>ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่
วันทีป% ระกาศนี>ใช้บงั คับ
ข้อ ๕ ประกาศนี>ให้ใช้บงั คับตัง> แต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุ เบกษา
เป็ นต้นไป

๓๙ ราชกิจจานุ เบกษา

เล่ม ๑๓๓/ตอนพิเศษ ๑๗๗ ง/หน้า ๓๒/๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙
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ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
เรื%อง หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื%อนไขในการประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
พ.ศ. ๒๕๕๙
เพื%อรักษาความมันคงทางการเงิ
%
นและการพาณิชย์ ประโยชน์ในการเสริมสร้าง
ความน่ าเชื%อถือและยอมรับในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และเพื%อป้ องกันความเสียหาย
ต่ อสาธารณชน ตลอดจนเพื%อเป็ น การพัฒ นาประสิท ธิภ าพการให้บ ริการการชําระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจให้เหมาะสมกับการแข่งขันในปั จจุบนั
ส่งเสริมให้ผใู้ ห้บริการทีเ% ป็ นสถาบันการเงินเฉพาะกิจมีความน่าเชื%อถือมากยิง% ขึน>
อาศัย อํานาจตามความในมาตรา ๖ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓
แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
จึงกําหนดหลัก เกณฑ์ วิธีก าร และเงื%อ นไขในการประกอบธุรกิจ บริก ารการชําระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ให้ผใู้ ห้บริการถือปฏิบตั ดิ งั นี>
ข้อ ๑ ในประกาศฉบับนี>เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็ นอย่างอื%น
“ผูใ้ ห้บริการ” หมายความว่า สถาบันการเงินเฉพาะกิจทีใ% ห้บริการการชําระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ตามทีก% ําหนดไว้ในบัญชีทา้ ยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแล
ธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. ๒๕๕๙
ประกอบด้วยธุรกิจบริการทีต% ้องแจ้งให้ทราบก่อนให้บริการ (บัญชี ก) ธุรกิจบริการทีต% ้อง
ขอขึน> ทะเบียนก่อนให้บริการ (บัญชี ข) และธุรกิจบริการทีต% ้องได้รบั อนุ ญาตก่อนให้บริการ
(บัญชี ค)
“สถาบันการเงินเฉพาะกิจ” หมายความว่า สถาบันการเงินเฉพาะกิจตามกฎหมาย
ว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
“ธุรกิจบริการทีต% ้องแจ้งให้ทราบก่อนให้บริการ” (บัญชี ก) ได้แก่ การให้บริการ
เงิน อิเล็ก ทรอนิ ก ส์ท%ีใช้ซ>ือ สิน ค้า หรือ รับ บริก ารเฉพาะอย่ างตามรายการที%กําหนดไว้
ล่วงหน้ าจากผู้ขายสินค้าหรือให้บริการเพียงรายเดียว ทัง> นี> เว้นแต่ การให้บริการเงิน
อิเล็ก ทรอนิ ก ส์ท%ีใช้จํากัด เพื%อ อํานวยความสะดวกแก่ ผู้บ ริโภคโดยมิได้แสวงหากํา ไร
จากการออกบัตร ตามที%ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการ (e - Money บัญชี ก)
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“ธุรกิจบริการทีต% อ้ งขอขึน> ทะเบียนก่อนให้บริการ” (บัญชี ข) ได้แก่
(๑) การให้บริการเครือข่ายบัตรเครดิต (Credit Card Network)
(๒) การให้บริการเครือข่ายอีดซี ี (EDC Network)
(๓) การให้ บ ริก ารสวิต ช์ ชิ% งในการชํ าระเงิน ระบบหนึ% งระบบใด (Transaction
Switching บัญชี ข)
(๔) การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ท%ใี ช้ซ>อื สินค้า และหรือรับบริการเฉพาะอย่าง
ตามรายการทีก% ําหนดไว้ล่วงหน้าจากผูข้ ายสินค้าหรือให้บริการหลายราย ณ สถานทีท% อ%ี ยู่
ภายใต้ระบบการจัดจําหน่ายและการให้บริการเดียวกัน (e - Money บัญชี ข)
“ธุรกิจบริการทีต% อ้ งได้รบั อนุญาตก่อนให้บริการ” (บัญชี ค) ได้แก่
(๑) การให้บริการหักบัญชี (Clearing)
(๒) การให้บริการชําระดุล (Settlement)
(๓) การให้บริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์ อย่างหนึ%งอย่างใด
หรือผ่านทางเครือข่าย
(๔) การให้บริการสวิตช์ชงิ% ในการชําระเงินหลายระบบ (Transaction Switching
บัญชี ค)
(๕) การให้บริการรับชําระเงินแทน
(๖) การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ท%ใี ช้ซอ>ื สินค้า และหรือรับบริการเฉพาะอย่าง
ตามรายการที%กําหนดไว้ล่วงหน้าจากผู้ขายสินค้าหรือให้บริการหลายราย โดยไม่จํากัด
สถานที%และไม่อยู่ภายใต้ระบบการจัดจําหน่ ายและการให้บ ริการเดียวกัน (e - Money
บัญชี ค)
“ธปท.” หมายความว่า ธนาคารแห่งประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วยธนาคาร
แห่งประเทศไทย
“ผูว้ ่าการ” หมายความว่า ผูว้ ่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
“พนักงานเจ้าหน้ าที%” หมายความว่า ผู้ว่าการธนาคารแห่ งประเทศไทย หรือผู้ซ%ึง
ผู้ว่ าการธนาคารแห่ งประเทศไทยแต่ งตัง> ให้ป ฏิบ ัติต ามพระราชกฤษฎีก าว่าด้ว ยการ
ควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ข องสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
พ.ศ. ๒๕๕๙
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หมวด ๑
การแจ้งให้ทราบ การขอขึน> ทะเบียน และการขอรับใบอนุญาต
ข้อ ๒ สถาบันการเงินเฉพาะกิจทีป% ระสงค์จะเป็ นผูใ้ ห้บริการตามบัญชี ก บัญชี ข
หรือบัญชี ค ต้องยื%นแบบการแจ้งให้ทราบ แบบการขอขึน> ทะเบียน หรือแบบการขอรับ
ใบอนุ ญ าต พร้อ มเอกสารหลัก ฐาน แล้ว แต่ ก รณี ตามแบบแนบท้า ยประกาศฉบับ นี>
หรือ ตามแบบที%ค ณะกรรมการจะแก้ไขเพิ%ม เติม ต่ อ ผู้ว่ าการหรือ พนัก งานเจ้าหน้ า ที%
ทีผ% วู้ ่าการมอบหมาย
กรณี ท%ีส ถาบัน การเงิน เฉพาะกิจ ประสงค์จ ะประกอบธุ ร กิจ เป็ นผู้ให้ บ ริก าร
มากกว่าหนึ%งประเภทธุรกิจสามารถยื%นแบบการแจ้งให้ทราบ แบบการขอขึ>นทะเบียน
หรือแบบการขอรับใบอนุญาต พร้อมเอกสารหลักฐานตามทีก% าํ หนดในคราวเดียวกันได้
ข้อ ๓ ผูใ้ ห้บริการทีป% ระสงค์จะประกอบธุรกิจต่อไปเมื%อใบอนุ ญาตครบกําหนด
ให้ย%นื คําขอต่ออายุใบอนุ ญาต พร้อมเอกสารหลักฐานตามแบบที%คณะกรรมการกําหนด
ต่ อ ผู้ ว่ า การหรือ พนั ก งานเจ้า หน้ า ที%ท%ีผู้ว่ า การมอบหมายภายในระยะเวลา ๙๐ วัน
แต่ไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน ก่อนวันทีใ% บอนุญาตเดิมสิน> อายุ
ในกรณี ท%ี ค ณะกรรมการพิ จ ารณาไม่ ต่ อ ใบอนุ ญ าต และสัง% ให้ ผู้ ให้ บ ริก าร
ต้องปฏิบ ัติก ารอย่างหนึ% งอย่ างใดไปจนกว่าใบอนุ ญ าตจะสิ>น อายุ พนัก งานเจ้าหน้ าที%
จะแจ้งให้ผใู้ ห้บริการรายนัน> ทราบเพื%อถือปฏิบตั ติ ่อไป
ข้อ ๔ ในการพิจารณาออกใบอนุ ญาต ต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน
ทําการนับแต่วนั ทีไ% ด้แบบการขอรับใบอนุญาตและเอกสารถูกต้องครบถ้วน
ข้อ ๕ กรณีท%ใี บรับแจ้ง ใบรับขึน> ทะเบียน หรือใบอนุ ญาต สูญหาย ถูกทําลาย
หรือชํารุดเสียหายในสาระสําคัญ ให้ผใู้ ห้บริการยื%นคําขอรับใบแทนพร้อมเอกสารหลักฐาน
ตามแบบแนบท้ายประกาศฉบับนี>หรือตามแบบทีค% ณะกรรมการจะแก้ไขเพิม% เติม ต่อผูว้ ่าการ
หรือพนักงานเจ้าหน้าที%ท%ผี ู้ว่าการมอบหมายภายในกําหนด ๓๐ วัน นับตัง> แต่วนั ที%รูถ้ ึง
การสูญ หาย การถู กทําลาย หรือ การชํารุด เสียหาย แล้วแต่ ก รณี ทัง> นี> เมื%อพนักงาน
เจ้าหน้าที%ได้ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสารหลักฐานแล้วให้พนักงาน
เจ้าหน้าที%ท%ผี ู้ว่าการมอบหมายออกใบแทนของใบรับแจ้ง ใบรับขึน> ทะเบียน หรือใบอนุ ญาต
แล้วแต่กรณี
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หมวด ๒
หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื%อนไขทัวไปในการประกอบธุ
%
รกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ ๖ ผู้ ใ ห้ บ ริก ารตามบัญ ชี ก บัญ ชี ข และบัญ ชี ค ต้ อ งประกอบธุ ร กิ จ
โดยปฏิบ ัติต ามแผน นโยบาย มาตรการ และระบบต่ าง ๆ ตามที%ได้ย%ืน แจ้งให้ท ราบ
ขึน> ทะเบียน หรือได้รบั อนุญาต แล้วแต่กรณี
ข้อ ๗ กรณีผใู้ ห้บริการตามบัญชี ก บัญชี ข และบัญชี ค ได้มกี ารเปลีย% นแปลง
การดําเนินงานไปจากเอกสารที%ได้ย%นื ประกอบการแจ้งให้ทราบ การขึน> ทะเบียน หรือ
การได้รบั อนุญาต หรือมีการหยุดให้บริการชัวคราว
%
ให้ผใู้ ห้บริการดําเนินการ ดังต่อไปนี>
(๑) ผู้ให้บ ริก ารต้อ งแจ้ง ธปท. ทราบล่ วงหน้ าไม่ น้ อ ยกว่ า ๑๕ วัน ก่อ นเริ%ม
ดําเนินการ ในกรณีดงั ต่อไปนี>
(ก) ผู้ ให้ บ ริก ารตามบัญ ชี ก บัญ ชี ข และบัญ ชี ค เปลี%ย นแปลงระบบ
สารสนเทศอย่ า งมีส าระสํา คัญ หรือ มีผ ลกระทบต่ อ การรัก ษาความมัน% คงปลอดภัย
ของระบบให้บริการ ให้แจ้ง ธปท. ทราบพร้อมทัง> แสดงแผนภาพของระบบสารสนเทศ
(ข) ผู้ให้บริการตามบัญ ชี ข และบัญ ชี ค เพิ%ม ยกเลิก หรือเปลี%ยนแปลง
รูปแบบของการให้บริการแตกต่างจากทีไ% ด้ขน>ึ ทะเบียนหรือได้รบั อนุญาตไว้ แล้วแต่กรณี
ให้แจ้ง ธปท. ทราบพร้อมข้อมูลรายละเอียดของระบบสารสนเทศ (ถ้ามี)
(ค) ผูใ้ ห้บริการตามบัญชี ข และบัญชี ค หยุดให้บริการชัวคราวอั
%
นเกิดจาก
การเตรียมการไว้ล่วงหน้า เช่น การปิ ดปรับปรุงระบบงาน การปิ ดปรับปรุงพืน> ทีส% าํ นักงาน
(๒) กรณีผใู้ ห้บริการตามบัญชี ข และบัญชี ค หยุดให้บริการชัวคราวซึ
%
%งส่งผล
กระทบในวงกว้างอัน เนื% อ งมาจากเหตุ จําเป็ น หรือ มีพ ฤติก ารณ์ พิเศษ ซึ%ง ไม่ ได้มีก าร
เตรียมการไว้ล่วงหน้า ให้แจ้งฝ่ ายนโยบายระบบการชําระเงิน ธปท. และแจ้งผูใ้ ช้บริการ
ทราบโดยทัวกั
% นภายใน ๒๔ ชัวโมง
%
นับแต่เวลาทีห% ยุดให้บริการชัวคราว
%
(๓) ผู้ ใ ห้ บ ริก ารต้ อ งแจ้ง ให้ ผู้ ใช้ บ ริก ารทราบล่ ว งหน้ า ไม่ น้ อ ยกว่ า ๑๕ วัน
ก่อนเริม% ดําเนิ นการอย่ างน้ อย ๒ ช่องทาง โดยอาจแจ้งข้อมูลผ่านช่ องทางอิเล็กทรอนิกส์
หรือแจ้ งเป็ นลายลัก ษณ์ อ ัก ษรหรือ ประกาศทางหนั ง สือ พิ ม พ์ หรือ ปิ ดประกาศไว้
ในที%เปิ ดเผย ณ สถานที%ทําการหรือจุดให้บริการของตัวแทนแต่ละแห่งที%ให้บริการก็ได้
ในกรณีดงั ต่อไปนี>
(ก) ผูใ้ ห้บริการตามบัญชี ข และบัญชี ค เปลีย% นแปลงชื%อนิตบิ ุคคล
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(ข) ผูใ้ ห้บริการตามบัญชี ข และบัญชี ค หยุดให้บริการชัวคราวอั
%
นเกิดจาก
การเตรียมการไว้ล่วงหน้า เช่น การปิ ดปรับปรุงระบบงาน การปิ ดปรับปรุงพืน> ทีส% าํ นักงาน
(ค) ผูใ้ ห้บริการตามบัญชี ก บัญชี ข และบัญชี ค ย้าย หรือปิ ดสํานักงานสาขา
ข้อ ๘ ผูใ้ ห้บริการตามบัญชี ก บัญชี ข และบัญชี ค ต้องกําหนดนโยบายในการ
เก็บรักษาข้อมูลของผูใ้ ช้บริการ การกําหนดชัน> ความลับในการเข้าถึงข้อมูล และการระบุ
ตัวบุคคลที%มสี ทิ ธิเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวพร้อมทัง> จัดให้มรี ะบบการจัดเก็บข้อมูลทีถ% ูกต้อง
เชื%อถือได้และป้ องกันผูท้ ไ%ี ม่มหี น้าทีเ% กีย% วข้องเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลทีเ% ก็บรักษา
ข้อ ๙ ผู้ให้บริการตามบัญชี ก บัญชี ข และบัญชี ค ต้องรักษาความลับข้อมูล
ส่วนบุคคลของผูใ้ ช้บริการ โดยจะไม่เปิ ดเผยข้อมูลเหล่านัน> ตลอดระยะเวลาการใช้บริการ
และภายหลังทีเ% ลิกใช้บริการแล้วเว้นแต่กรณีต่อไปนี>
(๑) การเปิ ดเผยโดยได้ร ับ ความยิน ยอมเป็ นหนั ง สือ หรือ วิธีก ารอื%น ใดทาง
อิเล็กทรอนิกส์ตามทีผ% ใู้ ห้บริการกําหนดจากผูใ้ ช้บริการ
(๒) การเปิ ดเผยเพื%อประโยชน์แก่การสอบสวน หรือการพิจารณาคดี
(๓) การเปิ ดเผยแก่ผสู้ อบบัญชีของผูใ้ ห้บริการ
(๔) การเปิ ดเผยเพื%อประโยชน์ในการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
(๕) การเปิ ดเผยเพื%อประโยชน์ในการกํากับดูแลระบบการชําระเงินของ ธปท.
ข้อ ๑๐ ผู้ให้บริการตามบัญชี ก บัญชี ข และบัญชี ค ต้องมีการกําหนดข้อตกลง
ในการให้บริการไว้เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร และเปิ ดเผยให้ผู้ใช้บริการทราบอย่างชัดเจน
ซึง% อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
(๑) สิทธิ หน้าที% และความรับผิดของผูใ้ ห้บริการและผูใ้ ช้บริการทัง> ในกรณีปกติ
และกรณีทเ%ี กิดเหตุฉุกเฉิน
(๒) หลักเกณฑ์ เงื%อนไข และวิธปี ฏิบตั ใิ นการให้บริการ
(๓) ความเสี%ยงทางการเงิน (Financial Risk) ที%อาจเกิดขึ>นจากการใช้บริการ
(ถ้ามี)
ทัง> นี> ผู้ให้ บ ริก ารมีห น้ า ที%ติด ตามดู แ ลให้ผู้ใช้บ ริก ารปฏิบ ัติต ามหลัก เกณฑ์
เงื%อ นไขที% กํ า หนดและกรณี ท%ีมีก ารเปลี%ย นแปลงซึ% ง ทํ า ให้ ผู้ ใ ช้ บ ริก ารเสีย ประโยชน์
ผูใ้ ห้บริการต้องแจ้งให้ผใู้ ช้บริการทราบล่วงหน้า โดยประกาศไว้ ณ สถานทีท% ําการทุกแห่ง
หรือด้วยวิธกี ารอื%นใดให้ผใู้ ช้บริการสามารถทราบได้

๕๖๙

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

คอมพิวเตอร์และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ข้อ ๑๑ ผู้ให้บริการตามบัญชี ก บัญชี ข และบัญชี ค ต้องดําเนินการเกีย% วกับ
การเปิ ดเผยค่าธรรมเนียม ดังต่อไปนี>
(๑) เปิ ดเผยรายละเอีย ดของค่ า ธรรมเนี ย มที% จ ะเรีย กเก็บ จากผู้ ใ ช้ บ ริก าร
โดยประกาศไว้ ณ สถานที%ทําการทุกแห่ง หรือด้วยวิธกี ารอื%นใดให้ผู้ใช้บริการสามารถ
ทราบได้ ทัง> นี> ในการกํ า หนดค่ า ธรรมเนี ย มผู้ให้ บ ริก ารต้ อ งกํ า หนดให้เป็ น ไปตาม
กลไกตลาดเพื%อให้เกิดการแข่งขันและต้องคํานึงถึงความเป็ นธรรมต่อผูใ้ ช้บริการด้วย
(๒) เมื% อ มี ก ารเปลี% ย นแปลงค่ า ธรรมเนี ย ม ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารจะต้ อ งประกาศ
รายละเอีย ดไว้ ณ สถานที%ทํ า การทุ ก แห่ ง โดยในกรณี ท%ีมี ก ารเปลี%ย นแปลงที%ทํ า ให้
ผู้ใช้บ ริก ารเสีย ประโยชน์ ผู้ให้บ ริก ารต้ อ งแจ้ง ด้ว ยวิธีก ารอื%น ใด ให้ผู้ใช้บ ริก ารทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ก่อนการเปลีย% นแปลงจะมีผลใช้บงั คับ
(๓) จั ด ส่ ง ประกาศค่ า ธรรมเนี ย มให้ ธปท. ทราบโดยเร็ว ในรู ป เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์นบั แต่วนั ทีอ% อกประกาศครัง> แรกและทุก ๆ ครัง> ทีม% กี ารเปลีย% นแปลง
ข้อ ๑๒ ผูใ้ ห้บริการตามบัญชี ก บัญชี ข และบัญชี ค ต้องดําเนินการเมื%อมีการ
ร้องเรียนหรือมีขอ้ โต้แย้งจากผูใ้ ช้บริการ รวมทัง> กําหนดกรอบเวลาเพื%อหาข้อยุตดิ งั นี>
(๑) จัด ให้มีช่ อ งทางและวิธีก ารสํา หรับ การรับ ข้อ ร้อ งเรีย นจากผู้ ใช้บ ริก าร
โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มหี มายเลขโทรศัพท์และที%อยู่สํานักงานหรือที%อยู่สาํ หรับติดต่อ
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ทส%ี ามารถติดต่อได้
(๒) กํ า หนดวิธีป ฏิ บ ั ติ เกี% ย วกับ ขัน> ตอนและการดํ า เนิ น การเพื% อ หาข้ อ ยุ ติ
เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรโดยผู้ให้บ ริก ารต้องดําเนินการตรวจสอบและแจ้งความคืบ หน้ า
รวมทัง> ชี>แจงขัน> ตอนการดําเนินการพร้อมทัง> แจ้งกําหนดเวลาในการแก้ไขข้อร้องเรียน
ให้ผรู้ อ้ งเรียนทราบภายใน ๗ วัน นับจากวันทีไ% ด้รบั แจ้งการร้องเรียน
(๓) ดําเนิ น การแก้ไขข้อ ร้อ งเรีย นให้แ ล้ว เสร็จ และแจ้งผลการดําเนิ น การให้
ผูร้ อ้ งเรียนทราบโดยเร็ว
ข้อ ๑๓ ผู้ให้ บ ริก ารตามบัญ ชี ก บัญ ชี ข และบัญ ชี ค ต้ อ งจัด ทํ า รายงาน
ที%เกี%ยวข้อ งตามแบบและระยะเวลาที% ธปท. กําหนด และส่งให้ ธปท. ภายใน ๓๐ วัน
นั บ จากวัน สิ>น งวดที%กํ า หนดให้ จ ัด ทํ า รายงานนั น> โดยเริ%ม ตัง> แต่ ง วดระยะเวลาแรก
ทีผ% ใู้ ห้บริการเริม% ประกอบธุรกิจ
ทัง> นี> ผู้ให้บริการตามบัญชี ก บัญชี ข และบัญชี ค ทุกประเภท อาจต้องจัดทํา
ข้อมูลรายงานอื%นเพิม% เติมตามที% ธปท. กําหนดด้วย
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ข้อ ๑๔ ผู้ให้บริการตามบัญ ชี ก บัญชี ข และบัญ ชี ค ต้องจัดให้มรี ะบบงาน
ทีส% ามารถตรวจสอบรายการย้อนหลังได้
ข้อ ๑๕ กรณี ผู้ให้บ ริก ารตามบัญ ชี ก บัญ ชี ข และบัญ ชี ค ให้ผู้ให้บ ริก าร
รายอื%นหรือบุคคลอื%น (Outsourcing) มาดําเนินการแทนในงานระบบสารสนเทศ รวมถึง
งานทีม% ผี ลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อธุรกิจ ผูใ้ ห้บริการจะต้องดําเนินการ ดังต่อไปนี>
(๑) จัด ให้ มีก ระบวนการบริห ารความเสี%ย ง รวมทัง> การคัด เลือ ก ติ ด ตาม
ประเมิน ผล และตรวจสอบการให้บ ริก ารของผู้ให้บ ริก ารรายอื%น หรือ บุ ค คลอื%น อย่ า ง
เหมาะสม โดยประเมินความเสีย% งของการใช้บริการจากผูใ้ ห้บริการรายอื%นอย่างสมํ%าเสมอ
(๒) จัด ให้ มี ก ารทํ าสัญ ญาการใช้ บ ริการซึ% งระบุ สิท ธิข องผู้ ต รวจสอบภายใน
ผู้ตรวจสอบภายนอกและ ธปท. ในการเข้าตรวจสอบการดํา เนิ น งานและการควบคุ ม
ภายในของผูใ้ ห้บริการรายอื%นหรือบุคคลอื%นนัน> ได้
ทัง> นี> ผู้ให้บริการยังคงมีความรับผิดต่อผู้ใช้บริการในการให้บริการที%ต่อเนื%อง
ปลอดภัย น่ าเชื%อ ถือ และความเสีย หายใด ๆ ที%อ าจเกิด ขึ>น เสมือ นกับ การให้บ ริก าร
โดยผูใ้ ห้บริการเอง
ข้อ ๑๖ กรณี ผู้ให้บ ริก ารตามบัญ ชี ก บัญ ชี ข และบัญ ชี ค แต่ งตัง> ตัวแทน
(Agent) ให้ดาํ เนินการแทนในการให้บริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์แก่ผใู้ ช้บริการ
ผูใ้ ห้บริการต้องปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท%ี ธปท. ประกาศกําหนด
ทัง> นี> ผู้ให้บริการยังคงมีความรับผิดต่อผู้ใช้บริการในการให้บริการที%ต่อเนื%อง
ปลอดภัย น่ าเชื%อ ถือ และความเสีย หายใด ๆ ที%อ าจเกิด ขึ>น เสมือ นกับ การให้บ ริก าร
โดยผูใ้ ห้บริการเอง
ข้อ ๑๗ ผูใ้ ห้บริการตามบัญชี ก บัญชี ข และบัญชี ค ต้องจัดให้มกี ารตรวจสอบ
ระบบสารสนเทศอย่างน้ อยปี ละหนึ%งครัง> โดยให้เป็ นไปตามแนวนโยบายและมาตรการ
การรักษาความมันคงปลอดภั
%
ยทางระบบสารสนเทศตามที% ธปท. กําหนด และจัดส่ง
สําเนาผลการตรวจสอบให้ ธปท. ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วนั ทีท% าํ การตรวจสอบแล้วเสร็จ
ข้อ ๑๘ ผู้ให้บริการตามบัญชี ก บัญชี ข และบัญชี ค หากมิได้มกี ารกําหนด
หลักเกณฑ์ไว้เป็ นการเฉพาะภายใต้กฎหมายทีเ% กีย% วข้องกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจแล้ว
ให้ถอื ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี>
(๑) การเปลีย% นแปลงชื%อนิตบิ ุคคล ตามข้อ ๗ (๓) (ก)
(๒) การหยุดให้บริการชัวคราว
%
ตามข้อ ๗ (๑) (ค) ข้อ ๗ (๒) และข้อ ๗ (๓) (ข)
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(๓) การจัดทําและจัดส่งรายงานที%เกี%ยวข้องตามแบบและระยะเวลาที% ธปท.
กําหนด ตามข้อ ๑๓
(๔) การจัดให้มีการตรวจสอบระบบสารสนเทศและจัดส่งสําเนาผลการตรวจสอบ
ตามข้อ ๑๗
ข้อ ๑๙ ในกรณี มี เ หตุ จํ า เป็ นหรือ พฤติ ก ารณ์ พิ เ ศษ ที% ทํ า ให้ ผู้ ใ ห้ บ ริก าร
ไม่ ส ามารถดํ าเนิ น การดังต่ อ ไปนี> ได้ภ ายในระยะเวลาที%กําหนด ให้ผู้ให้บ ริก ารยื%น ขอ
อนุ ญาตขยายระยะเวลาต่อ ธปท. พร้อมชีแ> จงเหตุผล ความจําเป็ นและกําหนดเวลาที%จะ
ดําเนินการแล้วเสร็จ โดย ธปท. อาจจะพิจารณาขยายระยะเวลาหรือไม่กไ็ ด้ ทัง> นี> ธปท.
มีอาํ นาจพิจารณาขยายระยะเวลาได้ไม่เกิน ๙๐ วัน นับแต่ระยะเวลาทีก% าํ หนดสิน> สุด
(๑) ยื%นขออนุ ญ าตหรือแจ้งให้ ธปท. ทราบการเปลี%ย นแปลงการดําเนิ น งาน
ตามข้อ ๗
(๒) จัดส่งรายงานทีเ% กีย% วข้องตามที% ธปท. กําหนด ตามข้อ ๑๓
(๓) จัดส่งสําเนาผลตรวจสอบระบบสารสนเทศตามข้อ ๑๗
ในกรณี มีเหตุ จํ า เป็ นหรือ พฤติ ก ารณ์ พิ เศษที% ทํ า ให้ ผู้ ให้ บ ริก ารไม่ ส ามารถ
ให้บริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ตามปกติตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื%อนไข
ทีก% ําหนดในประกาศคณะกรรมการหรือประกาศของ ธปท. และอาจส่งผลกระทบในการ
ให้บ ริการอย่างต่ อเนื% องหรือต่ อความน่ าเชื%อถือของระบบการชําระเงิน ให้ผู้ให้บริการ
ยื%นขออนุ ญาตยกเว้นการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ต่อ ธปท. พร้อมชีแ> จงเหตุผล ความจําเป็ น
โดย ธปท. อาจจะพิจารณาอนุ ญาตหรือไม่กไ็ ด้ ทัง> นี> ธปท. มีอํานาจพิจารณาอนุ ญาต
ได้ไม่เกิน ๙๐ วัน
ในการอนุญาตขยายระยะเวลาตามวรรคหนึ%ง หรืออนุญาตยกเว้นตามวรรคสอง
ธปท. อาจกําหนดเงื%อนไขใด ๆ ไว้เป็ นรายกรณีดว้ ยก็ได้
ในกรณีท%ผี ู้ให้บริการเห็นว่าจะไม่สามารถปฏิบตั ิได้ภายในระยะเวลาทีก% ําหนด
ตามวรรคหนึ%งหรือวรรคสอง ให้ผู้ให้บริการยื%นขอขยายระยะเวลา พร้อมชี>แจงเหตุ ผล
และความจําเป็ นต่อ ธปท. และให้ ธปท. เสนอต่อคณะกรรมการเพื%อพิจารณาต่อไป ทัง> นี>
คณะกรรมการอาจพิจารณาอนุ ญาตหรือไม่กไ็ ด้ หรืออาจพิจารณาอนุ ญาตโดยกําหนด
เงื%อ นไขใด ๆ ไว้เป็ นรายกรณี ด้ว ยก็ไ ด้ ทัง> นี> ธปท. และคณะกรรมการจะใช้เวลา
ในการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วันทําการ นับแต่วนั ทีไ% ด้รบั คําขอขยายระยะเวลา
และเอกสารถูกต้องครบถ้วน
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หมวด ๓
หลักเกณฑ์เฉพาะสําหรับธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์แต่ละประเภท
ส่วนที% ๑
การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e - Money)
ข้อ ๒๐ ผู้ให้ บ ริก ารเงิน อิเล็ก ทรอนิ ก ส์บ ัญ ชี ก บัญ ชี ข และบัญ ชี ค ต้ อ ง
ให้บริการภายใต้เงื%อนไขดังนี>
(๑) การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ต้องบันทึกมูลค่าเป็ นเงินสกุลบาท หรือเงิน
สกุลต่างประเทศ
(๒) ผูใ้ ห้บริการตามบัญชี ข บัญชี ค ต้องกําหนดมูลค่าสูงสุดของเงินอิเล็กทรอนิกส์
ที%สามารถใช้ได้ต่อบัตรหรือบัญชี โดยต้องพิจารณาตามความเหมาะสมของผู้ใช้บริการ
และต้องมีการบริหารความเสีย% งทีด% ี
(๓) ผูใ้ ห้บริการตามบัญชี ข บัญชี ค ต้องจัดให้มรี ะบบ กระบวนการหรือเครื%องมือ
การลงทะเบียนหรือวิธกี ารอื%นใดในการใช้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ เพื%อดูแลผูใ้ ช้บริการ
และจํากัด ความเสียหายขัน> สูงของมู ลค่ าเงินอิเล็กทรอนิ กส์ หากเกิดกรณี บ ัตรสูญ หาย
หรือถูกขโมย เมื%อผูใ้ ช้บริการร้องขอ โดยผูใ้ ห้บริการต้องชีแ> จงระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธกี าร
และเงื%อนไขดังกล่าวให้ผใู้ ช้บริการทราบล่วงหน้า
(๔) การให้บริการต้องไม่มลี กั ษณะเป็ นการให้สนิ เชื%อ
(๕) ผูใ้ ห้บริการต้องเปิ ดเผยหลักเกณฑ์และเงื%อนไขในการขอแลกคืนเป็ นเงินสด
ให้ผใู้ ช้บริการทราบ และหากการขอแลกคืนเป็ นเงินสดเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงื%อนไข
แล้ว ผู้ให้บ ริก ารตามบัญ ชี ค จะต้อ งจัด ให้มีก ารคืน เงิน ภายใน ๑๕ วัน นั บ จากวัน ที%
ผูใ้ ช้บริการได้ดาํ เนินการขอแลกคืน
(๖) ผู้ให้บ ริก ารต้อ งจัด ให้มีวิธีก ารที%ผู้ใช้บ ริก ารสามารถตรวจสอบยอดเงิน
คงเหลือ วันหมดอายุและแจ้งวิธกี ารดังกล่าวให้ผใู้ ช้บริการทราบ
(๗) ผูใ้ ห้บริการต้องจัดให้มรี ะบบงานทีส% ามารถป้ องกันไม่ให้ผใู้ ช้บริการโอนเงิน
ระหว่างกันโดยไม่ผ่านระบบของผูใ้ ห้บริการ
(๘) ผู้ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์บญ
ั ชี ข และบัญชี ค ต้องจัดทําบัญชีเงินรับ
ล่วงหน้ าที%ได้รบั จากผู้ใช้บริการแยกไว้ต่างหากจากบัญ ชีอ%ืนของผู้ให้บ ริการ และแยก
แสดงไว้ในงบการเงินต่ างหากให้ชดั เจนหรือแสดงไว้ในหมายเหตุ ประกอบงบการเงิน
ให้ชดั เจนก็ได้
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ส่วนที% ๒
การให้บริการเครือข่ายบัตรเครดิต (Credit Card Network)
การให้บริการเครือข่ายอีดซี ี (EDC Network) และ
การให้บริการสวิตช์ชงิ% ในการชําระเงิน (Transaction Switching)
ข้ อ ๒๑ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารเครื อ ข่ า ยบั ต รเครดิ ต ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารเครื อ ข่ า ยอี ดี ซี
และผู้ให้บ ริก ารสวิต ช์ชิ%ง ในการชําระเงิน ระบบหนึ% งระบบใดหรือ ผู้ให้บ ริก ารสวิต ช์ชิ%ง
ในการชําระเงินหลายระบบต้องกําหนดวัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์ เงื%อนไข และวิธปี ฏิบตั ิ
ในการเข้ า ร่ ว มและการออกจากระบบของผู้ ใ ช้ บ ริก าร (Access and Exit Criteria)
ไว้อย่างชัดเจนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และเปิ ดเผยให้ผู้ใช้บริการทราบโดยทัวถึ
% ง เพื%อให้
มันใจว่
% าการรับผูใ้ ช้บริการรายใหม่เพิม% เติม จะไม่ก่อให้เกิดความเสีย% งและผลกระทบต่อ
การใช้บริการของผูใ้ ช้บริการรายเดิม
ส่วนที% ๓
การให้บริการหักบัญชี (Clearing)
ข้อ ๒๒ ให้นําความในข้อ ๒๑ มาใช้บงั คับกับผูใ้ ห้บริการหักบัญชีดว้ ย
ข้อ ๒๓ ผู้ให้บริการหักบัญชีต้องจัดให้มมี าตรการจัดการความเสี%ยง เพื%อให้การ
ชําระดุลระหว่างผู้ใช้บริการสําเร็จลุล่วง โดยมีการชําระเงินตามภาระผูกพันภายในเวลา
ที%กํ าหนด รวมทัง> วิธีป ฏิบ ัติท%ีเหมาะสมเพื%อ รองรับ กรณี ท%ีผู้ใช้บ ริก ารรายใดรายหนึ% ง
ไม่สามารถชําระดุลได้ และต้องเปิ ดเผยให้ผู้ใช้บริการทราบโดยทัวถึ
% ง รวมทัง> มีหน้าที%
ต้องติดตามดูแลให้ผใู้ ช้บริการปฏิบตั ติ ามมาตรการและวิธปี ฏิบตั ดิ งั กล่าวด้วย
ทัง> นี> ในกรณีทม%ี กี ารเปลีย% นแปลงมาตรการจัดการความเสีย% ง ผูใ้ ห้บริการหักบัญชี
ต้องแจ้งให้ผใู้ ช้บริการทราบล่วงหน้า และแจ้ง ธปท. ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน
ก่อนเริม% ดําเนินการ
ข้อ ๒๔ ผูใ้ ห้บริการหักบัญชีตอ้ งแจ้งให้ ธปท. ทราบด้วยวาจาหรือโดยวิธอี %นื ใด
โดยทันทีเมื%อมีเหตุดงั นี>
(๑) กรณี ท%ีผู้ใช้บ ริก ารรายใดรายหนึ%งไม่ สามารถชําระดุลได้ด้วยวิธกี ารปกติ
และตามเวลาที%กําหนด เช่น มีเงินไม่เพียงพอสําหรับการชําระดุล โดยต้องใช้มาตรการ
จัดการความเสีย% งและวิธปี ฏิบตั ทิ ก%ี าํ หนดเพื%อให้กระบวนการชําระดุลสําเร็จลุล่วง
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(๒) กรณี ท%ีระบบของผู้ให้บ ริก ารขัด ข้อ ง ทํา ให้ไม่ ส ามารถคํ านวณยอดเงิน
แสดงความเป็ นเจ้าหนี>หรือลูกหนี>ของผู้ใช้บริการ หรือไม่สามารถส่งข้อมูลดังกล่าวไป
เพื%อทําการชําระดุลระหว่างเจ้าหนี>และลูกหนี>ได้ดว้ ยวิธกี ารปกติและตามเวลาทีก% าํ หนด
ทัง> นี> ผูใ้ ห้บริการหักบัญชีตอ้ งจัดส่งรายงานปั ญหากรณีเกิดเหตุขดั ข้องตามแบบ
ที% ธปท. กําหนดให้ ธปท. ภายในวันทําการถัดจากวันเกิดเหตุ
ข้อ ๒๕ ในกรณีท%ผี ู้ให้บริการหักบัญชีมกี ารระงับการให้บริการกับผู้ใช้บริการ
รายใดรายหนึ%งเป็ นการชัวคราว
%
ผูใ้ ห้บริการต้องแจ้งให้ผใู้ ช้บริการรายอื%นทราบโดยทันที
และในกรณีทม%ี กี ารยกเลิกการให้บริการกับผูใ้ ช้บริการรายใดรายหนึ%ง ให้แจ้งผูใ้ ช้บริการ
รายอื%นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน
ทัง> นี> ผู้ให้บ ริก ารหัก บัญ ชีต้องแจ้ง ธปท. ทราบภายใน ๑๕ วัน นับจากวัน ที%
มีการระงับหรือยกเลิกการให้บริการ แล้วแต่กรณี
ส่วนที% ๔
การให้บริการชําระดุล (Settlement)
ข้อ ๒๖ ให้นําความในข้อ ๒๑ มาใช้บงั คับกับผูใ้ ห้บริการชําระดุลด้วย
ข้อ ๒๗ ผูใ้ ห้บริการชําระดุลต้องจัดให้มวี ธิ กี ารชําระดุลเพื%อปรับฐานะความเป็ น
เจ้าหนี>หรือลูกหนี>ของผู้ใช้บริการที%เหมาะสม โดยคํานึงถึงความเสีย% งจากการชําระดุล
(Settlement Risk) ที%อาจทําให้ไม่สามารถชําระดุลได้สําเร็จลุล่วงและส่งผลกระทบต่ อ
ผูใ้ ช้บริการรายอื%น
ข้อ ๒๘ ในกรณีทผ%ี ใู้ ห้บริการชําระดุลไม่สามารถดําเนินการปรับฐานะความเป็ น
เจ้าหนี>หรือลูกหนี>ของผูใ้ ช้บริการได้ดว้ ยวิธกี ารปกติและตามเวลาทีก% าํ หนด ให้ผใู้ ห้บริการ
ชําระดุลแจ้งให้ ธปท. ทราบด้วยวาจาหรือโดยวิธอี %นื ใดโดยทันที และต้องจัดส่งรายงาน
ปั ญหากรณีเกิดเหตุขดั ข้องตามแบบที% ธปท. กําหนด ภายในวันทําการถัดจากวันเกิดเหตุ
ข้อ ๒๙ ในกรณีท%ผี ู้ให้บริการชําระดุลมีการระงับการให้บริการกับผู้ใช้บริการ
รายใดรายหนึ%งเป็ นการชัวคราว
%
ผูใ้ ห้บริการต้องแจ้งให้ผใู้ ช้บริการรายอื%นทราบโดยทันที
และในกรณีทม%ี กี ารยกเลิกการให้บริการกับผูใ้ ช้บริการรายใดรายหนึ%ง ให้แจ้งผูใ้ ช้บริการ
รายอื%นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน
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ทัง> นี> ผูใ้ ห้บริการชําระดุลต้องแจ้ง ธปท. ทราบภายใน ๑๕ วัน นับจากวันทีม% กี าร
ระงับหรือยกเลิกการให้บริการ แล้วแต่กรณี
ส่วนที% ๕
การให้บริการรับชําระเงินแทน
ข้อ ๓๐ ผู้ให้บริการรับชําระเงินแทนต้องออกข้อกําหนดและให้บริการภายใต้
เงื%อนไขดังนี>
(๑) กําหนดหน้าที%และความรับผิดของผู้ให้บริการที%มตี ่ อเจ้าหนี>ซ%งึ ผู้ให้บริการ
รับชําระเงินแทนและผูใ้ ช้บริการ รวมถึงหน้าทีแ% ละความรับผิดของตัวแทนทีผ% ู้ให้บริการ
แต่งตัง> ด้วย
(๒) กําหนดวิธปี ฏิบตั ใิ นการส่งข้อมูลรายการรับชําระเงินให้แก่เจ้าหนี>
ส่วนที% ๖
การให้บริการทีเ% กีย% วข้องกับบัตรเดบิตทีอ% อกและมีการใช้จ่ายภายในประเทศ
ข้อ ๓๑ ในส่วนนี>
“ผูอ้ อกบัตร” (Issuer) หมายความว่า สถาบันการเงินเฉพาะกิจทีต% กลงและยินยอม
ออกบัตรเดบิตให้แก่บุคคลทีผ% กู พันตนตามสัญญาบัตรเดบิต
“ผู้ให้บ ริก ารแก่ ผู้รบั บัต ร” (Acquirer) หมายความว่า ผู้ท%ีทําหน้ าที%ให้บ ริก าร
รับส่งข้อมูลการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์จากบัตรเดบิตไปยังผูอ้ อกบัตรและจะจ่ายเงิน
ค่าสินค้าหรือค่าบริการให้แก่ผูป้ ระกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการซึง% มีสญ
ั ญาระหว่างกัน
ว่าจะรับชําระราคาสินค้าหรือบริการด้วยบัตรเดบิตตามเงื%อนไขทีต% กลงกัน
“ผูใ้ ห้บริการ” หมายความว่า
(๑) ผูใ้ ห้บริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์อย่างหนึ%งอย่างใด
หรือ ผ่ า นทางเครือ ข่ า ยตามบัญ ชี ค (๓) ที%เป็ นผู้อ อกบัต ร (Issuer) และผู้ใ ห้ บ ริก าร
แก่ผรู้ บั บัตร (Acquirer)
(๒) ผู้ให้บ ริก ารสวิตช์ชิ%งในการชําระเงินระบบหนึ%งระบบใดตามบัญ ชี ข (๓)
หรือผูใ้ ห้บริการสวิตช์ชงิ% ในการชําระเงินหลายระบบตามบัญชี ค (๔)
(๓) ผูใ้ ห้บริการหักบัญชีตามบัญชี ค (๑)
(๔) ผูใ้ ห้บริการชําระดุลตามบัญชี ค (๒)
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“เครือข่ายบัตรเดบิต” หมายความว่า เครือข่ายการให้บริการการชําระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์แก่สมาชิกซึ%งเป็ นผู้ออกบัตรและผู้ให้บริการแก่ผู้รบั บัตร โดยอย่างน้ อย
ต้องทําหน้าทีใ% ห้บริการ ดังต่อไปนี>
(๑) บริการด้านการตลาดภายใต้ช%อื ทางธุรกิจของตน
(๒) บริการสวิตซ์ชงิ% ในการชําระเงิน
(๓) บริการหักบัญชี
“มาตรฐานชิปการ์ดกลาง” หมายความว่า มาตรฐานชิปการ์ดที% ธปท. ประกาศ
กําหนด โดยได้หารือกับสมาคมธนาคารไทย สมาคมธนาคารนานาชาติ และสภาสถาบัน
การเงินของรัฐ เพื%อใช้เป็ นมาตรฐานกลางในการออกบัตรเดบิตของผูอ้ อกบัตร
ข้อ ๓๒ ผูใ้ ห้บริการที%เกีย% วข้องกับบัตรเดบิตที%ออกและใช้จ่ายภายในประเทศ
ต้องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ เงื%อนไข และวิธปี ฏิบตั ใิ นการให้บริการ ดังต่อไปนี>
(๑) ผูอ้ อกบัตร
(ก) ต้องใช้มาตรฐานชิปการ์ดกลาง
(ข) ต้ อ งออกบัต รให้ ใ ช้ บ ริก ารเครือ ข่ า ยบัต รเดบิ ต ในประเทศ เว้น แต่
ผูอ้ อกบัตรใช้ระบบการรับส่งข้อมูลภายในของตนเอง
(ค) ในกรณีทอ%ี อกบัตรเดบิตทีใ% ช้บริการเครือข่ายบัตรเดบิตตัง> แต่สองรายขึน> ไป
ในบัตรเดบิตเดียวกัน (Multi - Brand) ต้องปฏิบตั ิในเรื%องตราสัญลักษณ์ ท%ีปรากฏบน
บัตรเดบิต ให้เป็ นไปตามข้อตกลงและคํานึงถึงหลักความเท่าเทียมกัน
(ง) ต้องให้ข้อมูลและรายละเอีย ดเกี%ยวกับค่ าใช้จ่ายของบัตรเดบิต แต่ ล ะ
ประเภทแก่ผู้ใช้บ ริการอย่างเพีย งพอ ชัดเจน และถูกต้อง เพื%อให้ผู้ใช้บริการสามารถ
เลือกใช้บริการได้อย่างเหมาะสมตรงกับวัตถุประสงค์การใช้จ่ายของตนเอง
ในกรณีทผ%ี ู้ออกบัตรจะออกบัตรเดบิตทีใ% ช้บริการเครือข่ายบัตรเดบิตตัง> แต่
สองรายขึน> ไปในบัตรเดบิตเดียวกัน (Multi - Brand) การออกบัตรดังกล่าวจะใช้เครือข่าย
บัตรเดบิตรายใดมากกว่าหนึ%งรายก็ได้ แต่อย่างน้อยรายหนึ%งต้องเป็ นเครือข่ายบัตรเดบิต
ในประเทศ
(๒) ผูใ้ ห้บริการแก่ผรู้ บั บัตร
(ก) ต้องจัดให้มอี ุปกรณ์ และระบบที%สามารถรองรับบัตรเดบิตที%ใช้บริการ
เครือข่ายบัตรเดบิตในประเทศ และใช้มาตรฐานชิปการ์ดกลาง
(ข) ต้ อ งไม่ จํากัด สิท ธิผู้ป ระกอบกิจ การขายสิน ค้าหรือ ให้บ ริก ารในการ
เลือกใช้เครือข่ายบัตรเดบิต
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(ค) ต้องให้ขอ้ มูลค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่าง ๆ แก่ผู้ประกอบกิจการ
ขายสินค้าหรือให้บริการในการใช้บริการอย่างเพียงพอ ชัดเจน และถูกต้อง
(๓) ผู้ให้บริการสวิตช์ชงิ% ในการชําระเงิน ผู้ให้บริการหักบัญชี และผู้ให้บริการ
ชําระดุล
(ก) ต้องดําเนินการให้ระบบของตนรองรับการใช้บตั รเดบิตได้ทุกเครือข่าย
บัตรเดบิตหรือจัดให้ระบบของตนสามารถเชื%อมโยงกับระบบของผู้ให้บริการสวิตช์ชิ%ง
ในการชําระเงิน ผู้ให้บริการหักบัญชีและผูใ้ ห้บริการชําระดุลรายอื%นได้ดว้ ย
(ข) ต้องดําเนินการให้ระบบของตนสามารถรองรับบัตรเดบิตที%ใช้บริการ
เครือข่ ายบัตรเดบิตตัง> แต่ สองรายขึ>นไปในบัตรเดบิตเดียวกัน (Multi - Brand) และต้ อง
ไม่ดําเนินการใด ๆ อันเป็ นการจํากัดสิทธิในการเลือกเครือข่ายบัตรเดบิตของผูป้ ระกอบ
กิจการขายสินค้าหรือให้บริการ
ข้อ ๓๓ ในกรณีทอ%ี อกบัตรเดบิตที%ใช้บริการเครือข่ายบัตรเดบิตตัง> แต่สองราย
ขึน> ไปในบัตรเดบิตเดียวกัน (Multi - Brand) เมื%อผู้ประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการ
เลือกใช้บริการเครือข่ายบัตรเดบิตรายใดรายหนึ%งในการทําธุรกรรมแล้ว ผูใ้ ห้บริการจะคิด
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื%นเพิม% เติมได้เฉพาะเครือข่ายบัตรเดบิตทีใ% ช้เท่านัน>
ข้อ ๓๔ ผูอ้ อกบัตรจะต้องดําเนินการเปลีย% นบัตรเดบิตให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
วิธกี าร และเงื%อนไขตามทีก% าํ หนดไว้ในข้อ ๓๒ ภายในวันที% ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒
บรรดาบัต รเดบิต ดัง กล่ า วที%ไ ด้ อ อกและใช้อ ยู่ ก่ อ นวัน ที%ป ระกาศนี> ใช้บ ัง คับ
ให้สามารถใช้ต่อไปได้ แต่ไม่เกินวันที% ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒
บัตรเดบิตทีอ% อกใหม่ตงั > แต่วนั ที%ประกาศนี>ใช้บงั คับ จะต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
วิธกี าร และเงื%อนไขตามทีก% าํ หนดไว้ในข้อ ๓๒
ข้อ ๓๕ ในการให้ บ ริก ารที%เกี%ย วข้อ งกับ บัต รเดบิต ที%อ อกและมีก ารใช้จ่ า ย
ภายในประเทศ ผูใ้ ห้บริการต้องดําเนินการเหล่านี>ภายในประเทศเท่านัน>
(๑) การรับส่งข้อมูลการใช้บตั รเดบิตระหว่างผูใ้ ห้บริการแก่ผรู้ บั บัตร (Acquirer)
และผูอ้ อกบัตร (Issuer)
(๒) การให้บริการสวิตช์ชงิ% ในการชําระเงิน (Transaction Switching)
(๓) การให้บริการหักบัญชี (Clearing)
(๔) การให้บริการชําระดุล (Settlement)
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ข้อ ๓๖ ในกรณี ท%ีผู้ ให้ บ ริก ารรายใดเห็น ว่ า มีค วามจํ า เป็ น และไม่ ส ามารถ
ดําเนินการให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื%อนไขทีก% ําหนดตามข้อ ๓๒ ข้อ ๓๓
และข้อ ๓๕ ได้ ให้ขออนุ ญาตขยายระยะเวลาการปฏิบตั ติ ามประกาศนี>เป็ นการชัวคราว
%
จนกว่าเหตุจาํ เป็ นจะหมดไป โดยชี>แจงเหตุผลและความจําเป็ นต่อ ธปท. เป็ นรายกรณี
และให้ ธปท. มีอํานาจพิจ ารณาขยายระยะเวลาได้ค ราวละไม่ เกิน ๑๘๐ วัน นับ แต่
ระยะเวลาทีก% าํ หนดสิน> สุด
ให้ ธปท. พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วันทําการ นับแต่ วนั ที%ได้รบั คําขอ
และเอกสารถูกต้องครบถ้วน
ข้อ ๓๗ ในกรณี ท%ีผู้ให้ บ ริก ารประสงค์จ ะใช้บ ริก ารจากผู้ให้ บ ริก ารรายอื%น
หรือบุ คคลอื%นด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Outsourcing) ตามข้อ ๓๕ (๑) - (๔)
ให้ผใู้ ห้บริการยื%นขออนุญาตต่อ ธปท. พร้อมชีแ> จงเหตุผลและความจําเป็ น
ให้ ธปท. พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วันทําการ นับแต่ วนั ที%ได้รบั คําขอ
และเอกสารถูกต้องครบถ้วน
การยื%นขออนุ ญาตตามวรรคหนึ%งให้กระทําได้เฉพาะการใช้บริการจากผูใ้ ห้บริการ
รายอื%นหรือบุคคลอื%นด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Outsourcing) ในประเทศ เว้นแต่
เป็ นการดําเนินการตามข้อ ๓๕ (๑) ผูใ้ ห้บริการอาจขออนุ ญาตใช้บริการจากผูใ้ ห้บริการ
รายอื%นหรือบุคคลอื%นด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Outsourcing) ในต่างประเทศได้
ข้อ ๓๘ ในระหว่างที% ธปท. พิจารณาตามข้อ ๓๖ วรรคสอง และข้อ ๓๗ วรรคสอง
ให้ผใู้ ห้บริการยังคงให้บริการต่อไปได้ จนกว่า ธปท. จะมีคาํ สังในเรื
% %องดังกล่าว
หมวด ๔
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๓๙ สถาบัน การเงิน เฉพาะกิจที%ป ระกอบธุ รกิจบริก ารการชํ าระเงิน ทาง
อิเล็กทรอนิกส์อยู่ก่อนวันทีป% ระกาศนี>ใช้บงั คับ ให้ปฏิบตั ดิ งั นี>
(๑) กรณี ให้บริการตามบัญ ชี ก บัญ ชี ข และบัญ ชี ค ที%ให้ผู้ให้บริการรายอื%น
หรือบุคคลอื%น (Outsourcing) มาดําเนินการแทนในงานระบบสารสนเทศ รวมถึงงานที%มี
ผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อธุรกิจให้สามารถดําเนินการต่อไปได้ แต่จะต้องดําเนินการ
ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื%อนไขตามทีก% ําหนดไว้ในประกาศนี>ภายใน ๑ ปี
นับจากวันทีป% ระกาศนี>ใช้บงั คับ
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(๒) กรณีให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ตามบัญชี ข และบัญชี ค ต้องดําเนินการ
จัดให้มรี ะบบกระบวนการหรือเครื%องมือการลงทะเบียนหรือวิธกี ารอื%นใดในการใช้บริการ
เงิน อิเล็ก ทรอนิ กส์ ตามที%กําหนดไว้ในประกาศนี>ภ ายใน ๑ ปี นับ จากวัน ที%ป ระกาศนี>
ใช้บงั คับ
ข้อ ๔๐ สถาบัน การเงิน เฉพาะกิจ ที%ให้บ ริก ารเกี%ย วข้องกับ บัตรเดบิต ที%ออก
และมีการใช้จ่ายภายในประเทศที%ดําเนินการอยู่ก่อนที%ประกาศนี>ใช้บงั คับ ให้สามารถ
ให้บริการต่อไปได้ แต่จะต้องดําเนินการให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื%อนไข
ตามทีก% าํ หนดไว้ในประกาศฉบับนี> ดังต่อไปนี>
(๑) กรณีผอู้ อกบัตรและผูใ้ ห้บริการแก่ผูร้ บั บัตร จะต้องดําเนินการให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื%อนไขตามทีก% ําหนดไว้ตามข้อ ๓๒ ในประกาศนี>ภายใน ๑๘๐ วัน
นับแต่วนั ทีป% ระกาศนี>ใช้บงั คับ
(๒) กรณีเป็ นผูใ้ ห้บริการตามข้อ ๓๕ และกรณีทผ%ี ใู้ ห้บริการประสงค์จะใช้บริการ
จากผูใ้ ห้บริการรายอื%นหรือบุคคลอื%นตามข้อ ๓๖ ผูใ้ ห้บริการต้องดําเนินการให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื%อนไขตามที%กําหนดไว้ในประกาศนี>ภายใน ๑ ปี นับแต่วนั ที%
ประกาศนี>ใช้บงั คับ
ข้อ ๔๑ ๔๐ ประกาศนี> ให้ใช้บ ัง คับ นั บ แต่ ว ัน ที%ป ระกาศในราชกิจ จานุ เบกษา
เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที% ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
อุตตม สาวนายน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื%อสาร
ประธานกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

๔๐ ราชกิจจานุ เบกษา

เล่ม ๑๓๓/ตอนพิเศษ ๑๘๙ ง/หน้า ๙/๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙
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ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
ที% สนช. ๑/๒๕๕๙
เรื%อง มาตรฐานชิปการ์ดกลางสําหรับบัตรเดบิตทีอ% อกและมีการใช้จ่ายภายในประเทศ
๑. เหตุผลในการออกประกาศ
ด้วยคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ออกประกาศคณะกรรมการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื%อง หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื%อนไขในการประกอบธุรกิจ
บริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที% ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื%อยกระดับความปลอดภัย
ในการให้บริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนสร้างความเชื%อมันต่
% อระบบ
การเงินและระบบการชําระเงินของประเทศ จึงกําหนดให้บตั รเดบิตทีอ% อกและมีการใช้จา่ ย
ภายในประเทศต้ อ งใช้ ม าตรฐานชิป การ์ด กลาง เพื% อ ให้ มีค วามปลอดภัย เทีย บเท่ า
มาตรฐานสากล และเสริม สร้า งความเชื% อ มั น% ในการทํ า ธุ ร กรรมการชํ า ระเงิน ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ อันเป็ นการสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ National e – Payment ของรัฐบาล
ธนาคารแห่ งประเทศไทย (ธปท.) ได้ห ารือกับ สมาคมธนาคารไทย สมาคม
ธนาคารนานาชาติ และสภาสถาบัน การเงิน ของรัฐแล้ว จึงเห็น ควรประกาศกํ าหนด
มาตรฐานชิปการ์ดกลางสําหรับบัตรเดบิตที%ออกและมีการใช้จ่ายภายในประเทศ โดยมี
หลักการว่ามาตรฐานชิปการ์ดกลางดังกล่าว ต้องเป็ นมาตรฐานชิปการ์ดสําหรับบัตรเดบิต
ที% อ อกและมี ก ารใช้ จ่ า ยภายในประเทศที% ไ ด้ ม าตรฐานระดั บ สากลเป็ นที% ย อมรับ
และเหมาะสมกับธุรกิจ การชําระเงินของไทย สนับ สนุ น การทําธุรกรรมด้วยบัตรเดบิต
ให้มีค วามมัน% คงปลอดภัย น่ าเชื%อ ถือ และรองรับ การให้บ ริก ารที%ข้ามเครือ ข่ายกัน ได้
(Interoperability) อันจะเป็ นประโยชน์ ต่อระบบการชําระเงินของประเทศและเศรษฐกิจ
โดยรวม และการประกาศกํ า หนดมาตรฐานชิป การ์ด กลางนี> จะไม่ เป็ นการกีด กัน
หรือสร้างอุปสรรคในการแข่งขันหรือมีขอ้ จํากัดในการประกอบธุรกิจ
๒. อํานาจตามกฎหมาย
อาศัย อํ า นาจตามความในข้ อ ๓๖ แห่ ง ประกาศคณะกรรมการธุ ร กรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื%อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื%อนไขในการประกอบธุรกิจบริการ
การชํ า ระเงิ น ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ% ง แก้ ไ ขเพิ% ม เติ ม โดยประกาศ
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื%อง หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื%อนไขในการ
ประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที% ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
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๓. ขอบเขตการบังคับใช้
ประกาศฉบับ นี> ใ ห้ ใ ช้ บ ัง คับ กับ ผู้ ใ ห้ บ ริก ารตามพระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ย
การควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๑
๔. เนื>อหา
๔.๑ เพื% อ ใช้ เป็ นมาตรฐานกลางในการออกบัต รเดบิ ต ของผู้ อ อกบัต ร ธปท.
จึงกําหนดให้มาตรฐานไทยชิปการ์ด เป็ นมาตรฐานชิปการ์ดกลางสําหรับบัตรเดบิตทีอ% อก
และมีการใช้จ่ายภายในประเทศ ทัง> นี> การกําหนดมาตรฐานดังกล่าวได้ผ่านการหารือ
กับสมาคมธนาคารไทย สมาคมธนาคารนานาชาติ และสภาสถาบันการเงินของรัฐแล้ว
๔.๒ เพื%อให้มาตรฐานชิปการ์ดกลางสําหรับบัตรเดบิตที%ออกและมีการใช้จ่าย
ภายในประเทศเป็ นไปตามมาตรฐานสากล เป็ นที% ย อมรับ และเหมาะสมกับ ธุ ร กิ จ
การชําระเงิน ของไทย ธปท. อาจกําหนดเพิ%ม เติม แก้ไข หรือเปลี%ยนแปลงเงื%อนไขได้
ตามทีเ% ห็นสมควร
๕. วันเริม% ต้นบังคับใช้
ประกาศนี>ให้ใช้บงั คับนับแต่วนั ทีป% ระกาศในราชกิจจานุ เบกษาเป็ นต้นไป๔๑
ประกาศ ณ วันที% ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
วิรไท สันติประภพ
ผูว้ ่าการ
ธนาคารแห่งประเทศไทย

๔๑ ราชกิจจานุ เบกษา

เล่ม ๑๓๔/ตอนพิเศษ ๑๓ ง/หน้า ๒๙/๑๒ มกราคม ๒๕๖๐
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ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
ที% สนส. ๓/๒๕๕๙
เรื%อง หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ% นไขว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการ
การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
๑. เหตุผลในการออกประกาศ
เพื%อประโยชน์ในการควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจของผูใ้ ห้บริการการชําระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เกิดความมันคงทางการเงิ
%
นและการพาณิชย์ เกิดความน่ าเชื%อถือ
และยอมรับ ในระบบข้ อ มู ล อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์แ ละป้ องกัน ไม่ ใ ห้ เ กิ ด ความเสีย หายต่ อ
สาธารณชน
๒. อํานาจตามกฎหมาย
อาศัย อํานาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๑๗ แห่ งพระราชกฤษฎีก า
ว่ า ด้ว ยการควบคุ ม ดู แ ลธุ ร กิจ บริก ารการชํ า ระเงิน ทางอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ พ.ศ. ๒๕๕๑
และข้อ ๑๗ และข้อ ๒๓ แห่งประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื%อง
หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื%อนไขในการประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. ๒๕๕๙ ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย (ธปท.) จึง ได้ กํ า หนดหลัก เกณฑ์ วิธีก าร
และเงื%อนไขในการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
๓. ประกาศทีย% กเลิก
ให้ยกเลิกประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที% สรข. ๒/๒๕๕๒ เรื%อง หลักเกณฑ์
วิธกี าร และเงื%อนไข ว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ลงวันที% ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒
๔. ขอบเขตการบังคับใช้
ประกาศฉบับ นี> ใ ห้ ใ ช้ บ ัง คับ กับ ผู้ ใ ห้ บ ริก ารตามพระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ย
การควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๑
๕. เนื>อหา
๕.๑ ในประกาศฉบับนี>
“ผู้ ใ ห้ บ ริก าร” หมายความว่ า ผู้ ป ระกอบธุ ร กิจ ให้ บ ริก ารการชํ า ระเงิน ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ตามที%กําหนดไว้ในบัญ ชีท้ายพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแล
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ธุรกิจ บริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิ กส์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบด้วยธุรกิจบริการ
ที% ต้ อ งแจ้ ง ให้ ท ราบก่ อ นให้ บ ริก าร (บั ญ ชี ก) ธุ ร กิ จ บริ ก ารที% ต้ อ งขอขึ> น ทะเบี ย น
ก่อนให้บริการ (บัญชี ข) และธุรกิจบริการทีต% อ้ งได้รบั อนุญาตก่อนให้บริการ (บัญชี ค)
“ธุรกิจบริการทีต% ้องแจ้งให้ทราบก่อนให้บริการ” (บัญชี ก) ได้แก่ การให้บริการ
เงิน อิเล็ก ทรอนิ ก ส์ท%ีใช้ซ>ือ สิน ค้า หรือ รับ บริก ารเฉพาะอย่ างตามรายการที%กําหนดไว้
ล่วงหน้า จากผู้ขายสินค้าหรือให้บริการเพียงรายเดียว ทัง> นี> เว้นแต่การให้บริการเงิน
อิเล็ก ทรอนิ ก ส์ท%ีใช้จํากัด เพื%อ อํานวยความสะดวกแก่ ผู้บ ริโภคโดยมิได้แสวงหากํา ไร
จากการออกบัตร ตามที%ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money บัญชี ก)
“ธุรกิจบริการทีต% อ้ งขอขึน> ทะเบียนก่อนให้บริการ” (บัญชี ข) ได้แก่
(๑) การให้บริการเครือข่ายบัตรเครดิต (Credit Card Network)
(๒) การให้บริการเครือข่ายอีดซี ี (EDC Network)
(๓) การให้บริก ารสวิตช์ชิ%งในการชําระเงิน ระบบหนึ% งระบบใด (Transaction
Switching บัญชี ข)
(๔) การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ทใ%ี ช้ซอ>ื สินค้าและหรือรับบริการเฉพาะอย่าง
ตามรายการทีก% ําหนดไว้ล่วงหน้าจากผูข้ ายสินค้าหรือให้บริการหลายราย ณ สถานทีท% อ%ี ยู่
ภายใต้ระบบการจัดจําหน่ายและการให้บริการเดียวกัน (e-Money บัญชี ข)
“ธุรกิจบริการทีต% อ้ งได้รบั อนุญาตก่อนให้บริการ” (บัญชี ค) ได้แก่
(๑) การให้บริการหักบัญชี (Clearing)
(๒) การให้บริการชําระดุล (Settlement)
(๓) การให้บริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์ อย่างหนึ%งอย่างใด
หรือผ่านทางเครือข่าย
(๔) การให้บริการสวิตช์ชงิ% ในการชําระเงินหลายระบบ (Transaction Switching
บัญชี ค)
(๕) การให้บริการรับชําระเงินแทน
(๖) การให้บ ริก ารเงิน อิเล็กทรอนิกส์ท%ใี ช้ซ>ือสิน ค้า และหรือรับ บริการเฉพาะ
อย่างตามรายการทีก% ําหนดไว้ล่วงหน้า จากผูข้ ายสินค้าหรือให้บริการหลายราย โดยไม่จํากัด
สถานที%แ ละไม่ อ ยู่ภ ายใต้ระบบการจัด จําหน่ ายและการให้บ ริการเดีย วกัน (e-Money
บัญชี ค)
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๕.๒ การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money)
๕.๒.๑ ผู้ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์บญ
ั ชี ก บัญชี ข และบัญ ชี ค ต้อง
ดํารงฐานะทางการเงินและสภาพคล่อง เพื%อให้บริการได้อย่างต่อเนื%องและไม่ก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อผูใ้ ช้บริการ
๕.๒.๒ ผู้ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์บญ
ั ชี ค ที%มิใช่สถาบันการเงินตาม
พระราชบัญ ญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ ต้องกันเงินรับล่วงหน้ าที%ได้รบั จาก
ผูใ้ ช้บริการแยกไว้ต่างหากจากเงินทุนหมุนเวียนของผูใ้ ห้บริการ และให้ฝากไว้ทธ%ี นาคาร
พาณิ ช ย์ หรือ สถาบัน การเงิน เฉพาะกิจ ตามพระราชบัญ ญั ติ ธุ ร กิจ สถาบัน การเงิน
พ.ศ. ๒๕๕๑ ณ เวลาใดเวลาหนึ%งไม่น้อยกว่ายอดคงค้างของเงินรับล่วงหน้า โดยเปิ ดบัญชี
แยกต่ างหากจากบัญ ชีเงิน ฝากอื%น ๆ ของผู้ให้บ ริก าร ซึ%ง ต้อ งปราศจากภาระผู ก พัน
และใช้สาํ หรับการชําระบัญชีอนั เนื%องมาจากการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์เท่านัน>
สําหรับผูใ้ ห้บริการทีเ% ป็ นสถาบันการเงินตามพระราชบัญญัตธิ ุรกิจ
สถาบัน การเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้ถือปฏิบ ัติตามหลักเกณฑ์ เกี%ยวกับ การให้บ ริการเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ทอ%ี อกตามพระราชบัญญัตธิ ุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑
๕.๒.๓ ผู้ ใ ห้ บ ริก ารเงิน อิเล็ก ทรอนิ ก ส์บ ัญ ชี ค ที% มิใ ช่ ส ถาบัน การเงิน
ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ ต้องดํารงส่วนของผู้ถือหุ้นสุทธิ
เป็ นอัตราส่วนกับยอดคงค้างของเงินทีไ% ด้รบั ล่วงหน้า ไม่ต%ํากว่าร้อยละ ๘ โดยให้คํานวณ
ณ วันสิ>น ไตรมาส และจัด ทํารายงานส่ง ธปท. ภายใน ๓๐ วัน นับ จากวัน สิ>น ไตรมาส
ตามหลักเกณฑ์ วิธกี ารคํานวณและเงื%อนไขที% ธปท. กําหนดตามแบบรายงานแนบท้าย
ประกาศนี>
กรณี อั ต ราส่ ว นดั ง กล่ า วตํ% ากว่ า ร้ อ ยละ ๘ ให้ ธปท. เสนอ
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พิจารณาลงโทษปรับ และ/หรือจะสังการเป็
%
น
รายกรณีเพื%อป้ องกันความเสียหายทีอ% าจส่งผลกระทบต่อผูใ้ ช้บริการและสาธารณชน หรือ
เพื%อให้ผู้ให้บริการมีการปรับปรุงหรือแก้ไขฐานะทางการเงินให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
เช่น การจัดทําแผนแก้ไขฐานะทางการเงิน การคืนเงินรับล่วงหน้าให้แก่ผใู้ ช้บริการ การ
สังพั
% กใช้ใบอนุญาต หรือเพิกถอนใบอนุญาต
นอกจากนี> เพื%อรักษาสถานภาพทางการเงินของผู้ให้บริการให้มี
ความมันคงทางการเงิ
%
นและการพาณิชย์ มีความน่ าเชื%อถือ รวมถึงป้ องกันผลกระทบต่อ
ผูใ้ ช้บริการ ธปท. กําหนดมาตรการเพื%อกํากับดูแลเป็ นลําดับขัน> เมื%อปรากฏว่าผูใ้ ห้บริการ
ดํารงส่วนของผูถ้ อื หุน้ สุทธิเป็ นอัตราส่วนกับยอดคงค้างของเงินทีไ% ด้รบั ล่วงหน้าลดลงโดย
ลําดับก่อนถึงระดับขัน> ตํ%าทีก% าํ หนดไว้ดงั นี>
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(๑) อัต ราส่ ว นดัง กล่ า วตํ% า กว่ า ร้อ ยละ ๑๒ ผู้ ใ ห้ บ ริก ารต้ อ งมี
หนังสือชี>แจงเหตุผลต่อ ธปท. ถึงสาเหตุทเ%ี กิดขึน> และแนวทางการแก้ไขภายใน ๓๐ วัน
นับจากวันสิน> ไตรมาส ทัง> นี> ธปท. อาจสังการให้
%
ผใู้ ห้บริการจัดทําแผนการปรับปรุงหรือ
แก้ไขฐานะและผลการดําเนินงานพร้อมกําหนดเงื%อนไขอื%นด้วยก็ได้
(๒) อัตราส่วนดังกล่าวตํ%ากว่าร้อยละ ๑๐ ธปท. จะพิจ ารณาสัง%
การให้ผู้ให้บริการ จัดทําแผนการปรับปรุงหรือแก้ไขฐานะและผลการดําเนินงาน และให้
ผูใ้ ห้บริการเสนอแผนดังกล่าวต่อ ธปท. ในเวลาที%กําหนด ทัง> นี> ธปท. อาจพิจารณาสัง%
การเพิม% เติมหรือกําหนดหลักเกณฑ์หรือเงื%อนไขอื%นไว้ดว้ ยก็ได้
๕.๒.๔ ในกรณี ท%ีผู้ให้บ ริก ารเงิน อิเล็ก ทรอนิ ก ส์บ ัญ ชี ค ที%มิใช่ ส ถาบัน
การเงินตามพระราชบัญญัตธิ รุ กิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดํารงส่วนของผูถ้ อื หุน้ สุทธิ
เป็ นอัตราส่วนกับยอดคงค้างของเงินทีไ% ด้รบั ล่วงหน้าในอัตราส่วนตํ%ากว่าทีก% าํ หนดไว้ตาม
ข้อ ๕.๒.๓ เพราะมีเหตุจําเป็ นหรือพฤติการณ์ พิเศษอย่างใดอย่างหนึ%ง เช่น อัตราส่วน
ดังกล่าวเปลี%ยนแปลงเนื%อ งจากการขยายตัวของเงิน รับ ล่วงหน้ าของผู้ใช้บริก ารอย่ าง
รวดเร็ว โดยผูใ้ ห้บริการยังคงมีฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานทีด% ี ให้ผใู้ ห้บริการ
ยื%นขออนุ ญาตยกเว้นการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์เป็ นการชัวคราวต่
%
อ ธปท. พร้อมชี>แจง
เหตุผลและความจําเป็ นโดย ธปท. อาจพิจารณาอนุ ญาตหรือไม่กไ็ ด้ หรืออาจพิจารณา
อนุ ญาตโดยกําหนดเงื%อนไขเพิม% เติมเป็ นรายกรณีดว้ ยก็ได้ ทัง> นี> ธปท. จะใช้เวลาในการ
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วันทําการนับแต่ วนั ที%ได้รบั คําขอและเอกสารถูกต้อง
ครบถ้วน
๕.๒.๕ เมื%อผู้ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์บญ
ั ชี ค ที%ม ิใช่สถาบันการเงิน
ตามพระราชบัญ ญัติธุรกิจสถาบัน การเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ ไม่ ดําเนิน ธุรกิจ ตามปกติเป็ น
ระยะเวลาเกิน กว่ า ๑ ปี ให้ ธปท. เสนอคณะกรรมการธุ ร กรรมทางอิเล็ก ทรอนิ ก ส์
พิจารณาเพื%อเร่งรัดให้ผู้ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ดําเนินธุรกิจบริการต่อไป เพื%อดูแล
และคุ้มครองผู้บริโภค โดยจะพิจารณาดําเนินการตามลําดับขัน> กับผู้ให้บริการเป็ นราย
กรณี ตัง> แต่ การแจ้งเตือนพร้อมให้จดั ทําหนังสือชี>แจงเหตุผลให้จดั ทําแผนแก้ไขฐานะ
ทางการเงิน สังคื
% นเงินรับล่วงหน้าให้แก่ผใู้ ช้บริการ พักใช้ใบอนุญาต หรือเพิกถอนใบอนุญาต
๕.๒.๖ ในกรณีมเี หตุจําเป็ นหรือพฤติการณ์ พเิ ศษที%ทําให้ผู้ให้บริการเงิน
อิเล็กทรอนิกส์บญ
ั ชี ค ที%มใิ ช่สถาบันการเงินตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน
พ.ศ. ๒๕๕๑ ไม่สามารถดําเนินการตามข้อ ๕.๒.๓ และข้อ ๕.๒.๕ ได้ ให้ผใู้ ห้บริการยื%น
ขออนุ ญ าตยกเว้น การปฏิบ ัติต ามหลัก เกณฑ์ พร้อ มชี>แ จงเหตุ ผ ล ความจํ าเป็ น และ
กําหนดเวลาทีจ% ะดําเนินการแล้วเสร็จต่อ ธปท. และให้ ธปท. เสนอคณะกรรมการธุรกรรม
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ทางอิเล็กทรอนิกส์เพื%อพิจารณาต่อไป โดยคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อาจ
พิจารณาอนุ ญาตหรือไม่กไ็ ด้ หรืออาจพิจารณาอนุ ญาตโดยกําหนดเงื%อนไขใด ๆ ไว้เป็ น
รายกรณีด้วยก็ได้ ทัง> นี> ธปท. และคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์จะใช้เวลา
ในการพิจ ารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วันทําการนับแต่ วนั ที%ได้รบั คําขอและเอกสาร
ถูกต้องครบถ้วน
๕.๓ การให้บริการชําระดุล (Settlement)
ผู้ให้บริการต้องกําหนดหลักเกณฑ์และเงื%อนไขเกี%ยวกับผลสิน> สุดสมบูรณ์ ของ
การโอนเงิน (Finality) ซึ%ง ผู้ ร ับ สามารถใช้เงิน ได้ ท ัน ทีโดยปราศจากเงื%อ นไขและไม่
สามารถเพิกถอนได้ (Irrevocable) พร้อมทัง> แจ้งให้ผใู้ ช้บริการทราบ
๕.๔ การให้บริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์อย่างหนึ%งอย่างใด
หรือผ่านทางเครือข่าย
๕.๔.๑ ผู้ ให้ บ ริก ารต้ อ งดํ า รงฐานะทางการเงิน และสภาพคล่ อ ง เพื% อ
ให้บริการได้อย่างต่อเนื%องและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผูใ้ ช้บริการ
๕.๔.๒ ผูใ้ ห้บริการต้องออกหลักฐานการชําระเงิน หรือหลักฐานอื%นใดที%มี
ข้อความทํานองเดียวกัน และจัดส่งให้ผใู้ ช้บริการตามวิธกี ารทีต% กลงกับผูใ้ ช้บริการ
เมื%อผู้ให้บริการได้ออกหลักฐานการชําระเงิน หรือหลักฐานอื%นใด
ให้แก่ผู้ใช้บริการตามวรรคหนึ%งแล้ว ให้ถือว่าการชําระเงินของผู้ใช้บริการมีผลเสร็จสิ>น
สมบูรณ์ เว้นแต่การรับชําระเงินด้วยเช็คให้ถือว่าการชําระเงินเสร็จสิน> สมบูรณ์ เมื%อเช็ค
นัน> สามารถเรียกเก็บเงินได้ครบถ้วน
๕.๕ การให้บริการรับชําระเงินแทน
๕.๕.๑ ผู้ ใ ห้ บ ริก ารต้ อ งดํ า รงฐานะทางการเงิน และสภาพคล่ อ ง เพื% อ
ให้บริการได้อย่างต่อเนื%อง และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผูใ้ ช้บริการ
๕.๕.๒ เมื%อได้รบั ชําระเงินแล้ว ผูใ้ ห้บริการต้องออกหลักฐานเพื%อแสดงว่า
ได้รบั ชําระเงินจากผู้ใช้บริการ ในรูปของใบเสร็จรับเงิน ใบรับเงิน ใบรับฝากชําระ หรือ
หลักฐานอื%นใด ทีม% ขี อ้ ความทํานองเดียวกันและจัดส่งให้ผใู้ ช้บริการตามวิธกี ารทีต% กลงกับ
ผูใ้ ช้บริการ โดยต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยดังนี>
(๑) ชื%อผูใ้ ห้บริการ และชื%อเจ้าหนี>
(๒) จํานวนเงินและรายละเอียดของสินค้าหรือบริการทีช% ําระ โดย
อาจระบุเป็ นชื%อย่อหรือรหัสก็ได้ รวมถึงรายละเอียดทีอ% า้ งอิงถึงผูใ้ ช้บริการ
(๓) วัน เดือน ปี และเวลาทีอ% อกหลักฐานการรับชําระเงิน
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เมื%อ ผู้ให้ บ ริก ารได้อ อกหลัก ฐานการรับ ชํ า ระเงิน แล้ว ให้ ถือ ว่ า
การชําระเงินของผูใ้ ช้บริการมีผลเสร็จสิน> สมบูรณ์ เว้นแต่การรับชําระเงินด้วยเช็คให้ถอื ว่า
การชําระเงินเสร็จสิน> สมบูรณ์เมื%อเช็คนัน> สามารถเรียกเก็บเงินได้ครบถ้วน
๕.๖ ในกรณี ท%ี ธปท. เห็นสมควร อาจกําหนดให้ผู้ให้บริการตามบัญชี ข และ
บัญชี ค ต้องจัดให้มีการตรวจสอบทางด้านความมันคงปลอดภั
%
ยโดยผู้ตรวจสอบอิสระ
ตามรายชื%อทีค% ณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กาํ หนดด้วยก็ได้
๖. บทเฉพาะกาล
๖.๑ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารเงิ น อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ บ ั ญ ชี ค ที% มิ ใ ช่ ส ถาบั น การเงิ น ตาม
พระราชบัญญัตธิ ุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ ทีใ% ห้บริการก่อนประกาศฉบับนี>มผี ลใช้
บังคับ ต้ อ งดํ า รงส่ว นของผู้ถือ หุ้น สุ ท ธิเป็ น อัต ราส่ ว นกับ ยอดคงค้า งของเงิน ที%ได้ร ับ
ล่ว งหน้ า ให้เป็ น ไปตามหลัก เกณฑ์ในประกาศฉบับ นี> ภ ายใน ๑๘๐ วัน นับ จากวัน ที%
ประกาศมีผลใช้บงั คับ
๖.๒ ผู้ ใ ห้ บ ริก ารเงิ น อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ บ ั ญ ชี ค ที% มิ ใ ช่ ส ถาบั น การเงิน ตาม
พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ ที%ไม่สามารถดําเนินธุรกิจตามปกติ
เป็ นระยะเวลาเกินกว่า ๑ ปี ก่อนประกาศฉบับนี> มีผลใช้บงั คับ ให้ดําเนินธุรกิจภายใน
๑๘๐ วัน นับจากวันทีป% ระกาศมีผลใช้บงั คับ
๗. วันเริม% ต้นบังคับใช้
ประกาศนี>ให้ใช้บงั คับตัง> แต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุ เบกษาเป็ นต้นไป๔๒
ประกาศ ณ วันที% ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙
วิรไท สันติประภพ
ผูว้ ่าการ
ธนาคารแห่งประเทศไทย

๔๒ ราชกิจจานุ เบกษา

เล่ม ๑๓๓/ตอนพิเศษ ๙๗ ง/หน้า ๓๓/๒๘ เมษายน ๒๕๕๙
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ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
ที% สนส. ๔/๒๕๕๙
เรื%อง หลักเกณฑ์การกํากับดูแลตัวแทนของผูใ้ ห้บริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
๑. เหตุผลในการออกประกาศ
เพื%อให้การแต่งตัง> ตัวแทน (Agent) ของผูใ้ ห้บริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
มีค วามน่ า เชื%อ ถื อ และเป็ นไปในแนวทางที%เป็ นมาตรฐานเดีย วกัน และเพื%อ ป้ องกัน
ความเสียหายต่อสาธารณชนจากการให้บริการของตัวแทนของผูใ้ ห้บริการการชําระเงิน
ทางอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ ตลอดจนยัง เป็ นการเพิ% ม ช่ อ งทางการติ ด ต่ อ และการให้ บ ริก าร
แก่ผู้ใช้บริการ และประชาชนอันเป็ นประโยชน์โดยรวมของลูกค้า ประชาชน และระบบ
การชําระเงิน
๒. อํานาจตามกฎหมาย
อาศั ย อํ า นาจตามความในข้ อ ๒๐ ของประกาศคณะกรรมการธุ ร กรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื%อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื%อนไขในการประกอบธุรกิจบริการ
การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๙
๓. ขอบเขตการบังคับใช้
ประกาศฉบับ นี> ใ ห้ ใ ช้ บ ัง คับ กับ ผู้ ใ ห้ บ ริก ารตามพระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ย
การควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ทีม% ใิ ช่สถาบัน
การเงินตามพระราชบัญญัตธิ ุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑
ทัง> นี> ผูใ้ ห้บริการทีเ% ป็ นสถาบันการเงินตามพระราชบัญญัตธิ ุรกิจสถาบันการเงิน
พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้ถือปฏิบตั ิตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
การแต่งตัง> ตัวแทนของสถาบันการเงิน (Banking Agent)
๔. เนื>อหา
๔.๑ นิยาม
ในประกาศฉบับนี>
“ผู้ ใ ห้ บ ริก าร” หมายความว่ า ผู้ ป ระกอบธุ ร กิจ ให้ บ ริก ารการชํ า ระเงิน ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ตามที%กําหนดไว้ในบัญ ชีท้ายพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแล
ธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๑

๖๐๔

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

คอมพิวเตอร์และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

“ตัวแทน” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิตบิ ุคคลทีผ% ใู้ ห้บริการตามบัญชี ก
บัญ ชี ข และบัญ ชี ค แต่ ง ตัง> ให้ ดํ า เนิ น การแทนในการให้ บ ริก ารการชํ า ระเงิน ทาง
อิเล็กทรอนิกส์แก่ผใู้ ช้บริการ
๔.๒ หลักเกณฑ์การกํากับดูแล
การแต่งตัง> ตัวแทนเป็ นการเพิ%มช่องทางการติดต่อและให้บริการการชําระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ของผูใ้ ห้บริการ ดังนัน> ผูใ้ ห้บริการและตัวแทนต้องไม่ดาํ เนินการทีเ% ป็ น
การหลีกเลีย% งการแจ้งให้ทราบ การขึน> ทะเบียน และการขอรับใบอนุญาต หรือการปฏิบตั ิ
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. ๒๕๕๑ ทัง> นี> ผู้ให้บริการต้องปฏิบ ัติตามหลัก เกณฑ์การแต่ งตัง> ตัวแทนในเรื%อ ง
ต่อไปนี>
๔.๒.๑ ความรับผิดชอบต่อผูใ้ ช้บริการ
(๑) ผูใ้ ห้บริการต้องควบคุมดูแลการปฏิบตั งิ านของตัวแทนรวมถึง
บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที%ตวั แทนได้มอบหมายหรือว่าจ้างช่วงงานต่อ (Subcontract)
ในทุ ก ทอด ให้ เ ป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ ท%ีกํ า หนดตามพระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยการ
ควบคุม ดูแ ลธุ รกิจ บริการการชําระเงิน ทางอิเล็กทรอนิ ก ส์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกาศของ
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และประกาศของ ธปท. รวมถึงกฎหมายอื%น
ทีเ% กีย% วข้อง
(๒) ผู้ ให้ บ ริก ารยัง คงมีค วามรับ ผิด ชอบต่ อ ผู้ ใช้ บ ริก ารในการ
ดําเนิ น การของตัว แทน รวมถึงบุ ค คลธรรมดาหรือ นิ ติบุ ค คลที%ตัว แทนได้ม อบหมาย
หรือว่าจ้างช่วงงานต่อ (Subcontract) ในทุกทอดเสมือนหนึ%งผูใ้ ห้บริการเป็ นผูด้ ําเนินการเอง
๔.๒.๒ นโยบายและวิธีป ฏิบ ัติ เกี%ย วกับ การแต่ ง ตัง> ตัว แทนที% มีค วาม
น่าเชื%อถือ
ผู้ ใ ห้ บ ริก ารต้ อ งกํ า หนดนโยบายและวิ ธี ป ฏิ บ ั ติ ใ ห้ ช ั ด เจนเกี% ย วกั บ
การแต่งตัง> ตัวแทนโดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดในเรื%องต่อไปนี>
(๑) แนวทางการแต่งตัง> ตัวแทนที%มคี วามน่ าเชื%อถือ ตัวแทนที%จะ
ได้ร ับ การแต่ ง ตัง> อาจเป็ น บุ ค คลธรรมดาหรือ นิ ติบุ ค คล ทัง> นี> ต้ อ งมีคุ ณ สมบัติแ ละ
ไม่มลี กั ษณะต้องห้ามดังนี>
(๑.๑) บุคคลธรรมดา
(ก) มีอายุไม่ต%ํากว่ายีส% บิ ปี บริบรู ณ์
(ข) มีภูมลิ าํ เนาหรือถิน% ทีอ% ยู่ในราชอาณาจักร
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(ค) ไม่อยู่ในระหว่างถูกพิทกั ษ์ทรัพย์ หรือไม่เป็ นบุคคล
ล้มละลายหรือเคยเป็ นบุ ค คลล้ม ละลายและยังไม่ พ้น กําหนดสองปี นับแต่ วนั ที%มีคําสัง%
ยกเลิกการล้มละลายหรือปลดจากการล้มละลาย
(ง) ไม่ เป็ น บุ ค คลวิก ลจริต คนไร้ค วามสามารถ หรือ
คนเสมือนไร้ความสามารถ
(จ) ไม่ เคยได้รบั โทษจําคุ ก โดยคํ าพิพ ากษาถึงที%สุ ด
ให้จําคุกในความผิดเกี%ยวกับการปลอมและการแปลง ลักทรัพย์ วิง% ราวทรัพย์ กรรโชก
รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกง โกงเจ้าหนี> ยักยอก หรือรับของโจร หรือความผิด
เกีย% วกับคอมพิวเตอร์ตามกฎหมายว่าด้วยการกระทําความผิดเกีย% วกับคอมพิวเตอร์
(ฉ) ไม่ เคยถูกสังห้
% ามประกอบธุรกิจบริก ารการชําระ
เงินทางอิเล็กทรอนิกส์และยังไม่พน้ กําหนดห้าปี นบั ถึงวันแจ้งให้ทราบ
(ช) ไม่ เป็ นกรรมการหรือ ผู้ ซ%ึง มีอํ า นาจจัด การของ
นิ ติบุ ค คลที%เคยถู ก สังห้
% า มประกอบธุร กิจบริก ารการชําระเงิน ทางอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ห รือ
เพิกถอนใบอนุ ญาตและยังไม่พ้นกําหนดห้าปี นับถึงวันแจ้งให้ท ราบ วันขอขึน> ทะเบียน
หรือวันขอรับใบอนุญาต แล้วแต่กรณี
(๑.๒) นิตบิ ุคคล
(ก) เป็ นนิ ติบุ ค คลประเภทห้ า งหุ้ น ส่ ว นจดทะเบีย น
ห้างหุน้ ส่วนจํากัด บริษทั จํากัด บริษทั มหาชนจํากัด
(ข) กรรมการหรือผู้ซ%ึงมีอํานาจจัดการของนิติบุคคล
ต้องมีคุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามข้อ (๑.๑)
(ค) ไม่อยู่ในระหว่างถูกพักใช้ใบอนุญาต
(ง) ไม่เคยถูกสังห้
% ามประกอบธุรกิจบริการการชําระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ห รือเพิกถอนใบอนุ ญ าตและยังไม่พ้นกําหนดห้าปี นับถึงวันแจ้งให้
ทราบ วันยื%นขอจดทะเบียน หรือวันขอรับใบอนุญาต แล้วแต่กรณี
ทัง> นี> บุ คคลธรรมดาหรือนิติบุคคลตามข้อ (๑.๑) ข้อ (๑.๒)
และกรรมการ หรือผูซ้ ง%ึ มีอํานาจจัดการของนิตบิ ุคคล จะต้องมีคุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะ
ต้องห้ามดังต่อไปนี>ดว้ ย
(ก) ไม่เคยต้องคําพิพ ากษาหรือคําสังของศาลให้
%
ทรัพย์สนิ
ตกเป็ นของแผ่นดิน หรือไม่เคยต้องคําพิพากษาถึงที%สุดว่ากระทําความผิดฐานฟอกเงิน
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
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(ข) ไม่ เคยเป็ นบุ ค คลที% ถู ก กํ า หนดหรือ ต้ อ งคํ า พิ พ ากษา
ถึงที%สุดว่ากระทําความผิดฐานสนับสนุ นทางการเงินแก่การก่อการร้าย ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
กรณีผใู้ ห้บริการต้องการแต่งตัง> ตัวแทนทีม% คี ุณสมบัตแิ ตกต่าง
จากที%กําหนดข้างต้น ผู้ให้บริการต้องขออนุ ญ าตจาก ธปท. เป็ นรายกรณี โดย ธปท.
สงวนสิท ธิท%ีจะไม่ อนุ ญ าตหรืออนุ ญ าตพร้อมกําหนดหลักเกณฑ์หรือเงื%อนไขเพิ%มเติม
ให้ผใู้ ห้บริการปฏิบตั ติ ามความเหมาะสมด้วยก็ได้ ทัง> นี> ธปท. จะใช้เวลาในการพิจารณา
ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วันทําการนับแต่วนั ทีไ% ด้รบั คําขอและเอกสารถูกต้องครบถ้วน
(๒) แนวทางการบริหารความเสีย% งจากการแต่ งตัง> ตัวแทนของ
ผูใ้ ห้บริการ ระบบการควบคุมภายใน และการประสานงานระหว่างผูใ้ ห้บริการกับตัวแทน
เพื%อป้ องกันความเสีย% งต่าง ๆ ทีอ% าจเกิดขึน> เช่น ในด้านการเก็บรักษาเงินทีจ% ะต้องส่งมอบ
การตรวจสอบและรักษาความมันคงปลอดภั
%
ยของระบบการให้บริการที%น่าเชื%อถืออย่าง
สมํ%าเสมอ และการกําหนดจํานวนเงินสูงสุดในการให้บริการของตัวแทนเกีย% วกับการโอนเงิน
การออกหนังสือคํ>าประกันจากธนาคาร หรือการให้นําเงินมาวางเป็ นประกัน
(๓) ผลเสร็จสิน> สมบูรณ์ ของธุรกรรมต้องเป็ นมาตรฐานเดียวกับ
การทําธุรกรรมกับผูใ้ ห้บริการเอง
(๔) หลักฐานการทําธุรกรรมทีต% วั แทนต้องออกให้แก่ผใู้ ช้บริการ
(๕) เงื%อนไขสําคัญในสัญญาการแต่งตัง> ตัวแทน
(๖) ในการแต่ ง ตัง> ตัว แทน ผู้ให้ บ ริก ารต้ อ งดู แ ลไม่ ให้ ต ัว แทน
ประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ อันเป็ นการหลีกเลี%ยงการแจ้งให้
ทราบ การขึ>น ทะเบีย นและการขอรับ ใบอนุ ญ าต ตามพระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ว ยการ
ควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๑
๔.๒.๓ การเปิ ดเผยข้อมูล
(๑) ผูใ้ ห้บริการต้องเปิ ดเผยข้อมูลดังต่อไปนี>ให้ผใู้ ช้บริการทราบ
(๑.๑) การแต่ งตัง> ตัว แทนของผู้ให้บ ริก าร เช่ น รายชื%อ และ
สถานที%ให้บริการของตัวแทนที%ผู้ให้บริการแต่ งตัง> พร้อมระบุวนั ที%ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
ธุรกรรมทีส% ามารถทําผ่านตัวแทนแต่ละแห่ง เงื%อนไขการให้บริการ ความรับผิดชอบของ
ผูใ้ ห้บริการต่อผูใ้ ช้บริการและการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
(๑.๒) ข้อมูลที%อาจมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการอันเนื%องมาจาก
การแต่งตัง> ตัวแทนของผูใ้ ห้บริการ เช่น ค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการ หรือการเปลี%ยนแปลง
รายละเอียดการให้บริการใด ๆ ที%อาจทําให้ผู้ใช้บริการเสียประโยชน์ โดยผู้ให้บริการ
ต้องเปิ ดเผยให้ผใู้ ช้บริการทราบล่วงหน้า
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(๒) ผูใ้ ห้บริการต้องควบคุมดูแลให้ตวั แทนของผูใ้ ห้บริการเปิ ดเผย
ข้อมูลดังต่อไปนี>ให้ผใู้ ช้บริการทราบ
(๒.๑) ธุ ร กรรมที%ส ามารถทํ า ผ่ านตัว แทนดัง กล่ า ว เงื%อ นไข
การให้บริการความรับผิดชอบต่อผูใ้ ช้บริการ และการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
(๒.๒) ข้อมูลทีอ% าจมีผลกระทบต่อผูใ้ ช้บริการ เช่น ค่าธรรมเนียม
หรือ ค่ า บริก าร หรือ การเปลี%ย นแปลงรายละเอีย ดการให้ บ ริก ารใด ๆ ที% อ าจทํ า ให้
ผูใ้ ช้บริการเสียประโยชน์ โดยตัวแทนต้องเปิ ดเผยให้ผใู้ ช้บริการทราบล่วงหน้า
๔.๒.๔ การคุม้ ครองผูบ้ ริโภคในเรื%องอื%น ๆ
ผู้ให้บ ริก ารต้อ งปฏิบ ัติต ามและควบคุ ม ดูแลให้ตัวแทนของผู้ให้บ ริก าร
ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ การคุม้ ครองผูบ้ ริโภคในเรื%องอื%น ๆ อย่างน้อยในเรื%อง ดังต่อไปนี>
(๑) ผลเสร็จสิน> สมบูรณ์ของธุรกรรม
เมื%อตัวแทนของผูใ้ ห้บริการได้ออกหลักฐานการชําระเงิน หลักฐาน
การโอนเงิน หรือหลักฐานอื%นใดทีม% ขี อ้ ความทํานองเดียวกัน และจัดส่งให้ผใู้ ช้บริการตาม
วิธกี ารที%ตกลงกับผู้ใช้บริการแล้วให้ถือว่าการชําระเงินหรือการโอนเงินของผู้ใช้บริการ
มีผลเสร็จสิน> สมบูรณ์ เว้นแต่การรับชําระเงิน หรือโอนเงินด้วยเช็คให้ถอื ว่าการชําระเงิน
หรือโอนเงินเสร็จสิน> สมบูรณ์ เมื%อเช็คนัน> สามารถเรียกเก็บเงินได้ครบถ้วน
(๒) การรักษาความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้บริการ รวมถึงการรักษา
ความลับข้อมูลส่วนบุคคลของผูใ้ ช้บริการ
(๒.๑) ผู้ ใ ห้ บ ริก ารต้ อ งกํ า หนดให้ ตั ว แทนให้ บ ริ ก ารแก่
ผู้ใช้บ ริก ารในสถานที%ป ระกอบการ สาขา หรือ ช่ อ งทางการให้บ ริก ารอื%น ของตัวแทน
หรือสถานที%ของนิติบุคคล หรือบุคคลอื%นที%มีสญ
ั ญาให้ตัวแทนใช้สถานที%เท่านัน> มีการ
กําหนดวัน และเวลาในการให้บ ริก าร และมีป้ ายแสดงหรือ สัญ ลักษณ์ ข องผู้ให้บ ริการ
ที%ช ัด เจนในสถานที%ให้บ ริก าร นอกจากนั น> ตัว แทนอาจกํ าหนดมาตรการรัก ษาความ
ปลอดภัย ณ สถานทีห% รือช่องทางการให้บริการเหล่านัน> เพิม% เติม
(๒.๒) ผูใ้ ห้บริการต้องกําหนดให้ตวั แทนมีหน้าทีใ% นการรักษา
ความปลอดภัย และความลับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เว้น แต่ เป็ นการเปิ ดเผย
เพื%อประโยชน์ในการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
(๓) ช่องทางการรับข้อร้องเรียน
ผูใ้ ห้บริการต้องจัดให้มชี ่องทางการรับข้อร้องเรียนจากผูใ้ ช้บริการ
ทีส% ะดวกและชัดเจน โดยอย่างน้อยต้องมีหมายเลขโทรศัพท์และทีอ% ยู่สาํ นักงาน หรือทีอ% ยู่
สําหรับติดต่อทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ทส%ี ามารถติดต่อได้
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(๔) การรายงานต่อธนาคารแห่งประเทศไทย
ผู้ให้บริก ารต้อ งเตรีย มข้อมูลสรุป รายชื%อตัวแทนให้เป็ น ปั จจุ บ ัน
และจัดส่งให้ ธปท. ทุก ๖ เดือน ภายใน ๓๐ วันนับจากวันสิน> งวด ตามวิธกี าร เงื%อนไข
และแบบรายงานที%แนบท้ายประกาศนี> ทัง> นี> ธปท. อาจขอข้อมูลดังกล่าวเพิ%มเติมได้
เป็ นรายกรณีตามความจําเป็ นและเห็นสมควร
๔.๒.๕ กรณี มี เหตุ จํ า เป็ นหรือ พฤติ ก ารณ์ พิ เศษ ที% ทํ า ให้ ผู้ ใ ห้ บ ริก าร
ไม่ ส ามารถปฏิบ ัติต ามหลัก เกณฑ์ ท%ีกํ าหนดในกรณี คุ ณ สมบัติข องตัว แทน แนวทาง
การบริห ารความเสี%ย งจากการแต่ ง ตัง> ตัว แทนการเปิ ด เผยข้อ มู ล การแต่ งตัง> ตัว แทน
ของผู้ให้บริการ หรือการรายงานต่อ ธปท. ให้ผู้ให้บริการขออนุ ญาต ยกเว้นการปฏิบตั ิ
ตามหลัก เกณฑ์ ต่ อ ธปท. พร้อ มชี>แ จงเหตุ ผ ล ความจํ า เป็ นและกํ า หนดเวลาที% จ ะ
ดําเนินการแล้วเสร็จ โดย ธปท. อาจพิจารณาอนุ ญาตหรือไม่กไ็ ด้ ทัง> นี> ธปท. มีอํานาจ
พิจารณาอนุญาตได้ไม่เกิน ๙๐ วันและอาจกําหนดเงื%อนไขใด ๆ ไว้เป็ นรายกรณีดว้ ยก็ได้
ในกรณี ท%ี ผู้ ใ ห้ บ ริก ารเห็ น ว่ า จะไม่ ส ามารถปฏิ บ ั ติ ไ ด้ ภ ายใน
ระยะเวลาที%กําหนดตามวรรคหนึ% ง ให้ผู้ให้บ ริก ารยื%น ขอขยายระยะเวลา พร้อมชี>แจง
เหตุ ผ ลและความจํ า เป็ นต่ อ ธปท. และให้ ธปท. เสนอต่ อ คณะกรรมการธุ ร กรรม
ทางอิเล็กทรอนิก ส์เพื%อพิจารณาต่ อไป โดยคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิก ส์
อาจพิจารณาอนุ ญ าตหรือไม่ก็ได้ หรืออาจพิจารณาอนุ ญ าตโดยกําหนดเงื%อนไขใด ๆ
ไว้เป็ น รายกรณี ด้วยก็ได้ ทัง> นี> ธปท. และคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิ ก ส์
จะใช้เวลาในการพิจารณาให้แ ล้วเสร็จ ภายใน ๔๕ วัน ทําการ นับ แต่ วนั ที%ได้รบั คําขอ
และเอกสารถูกต้องครบถ้วน
๕. วันเริม% ต้นบังคับใช้
ประกาศนี> ใ ห้ ใ ช้ บ ั ง คั บ เมื% อ พ้ น กํ า หนด ๙๐ วั น นั บ แต่ ว ั น ที% ป ระกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป๔๓
ประกาศ ณ วันที% ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙
วิรไท สันติประภพ
ผูว้ ่าการ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
๔๓ ราชกิจจานุ เบกษา
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ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
ที% สนส. ๑๐/๒๕๕๙
เรื%อง การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ตามบัญชี ก ทีไ% ม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบก่อนให้บริการ
ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
๑. เหตุผลในการออกประกาศ
เพื%อกําหนดประเภทของการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ข องสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ ซึ%งใช้ซ>ือสินค้าหรือรับบริการเฉพาะอย่างตามรายการที%กําหนดไว้ล่วงหน้ า
จากผูข้ ายสินค้าหรือผูใ้ ห้บริการเพียงรายเดียวทีไ% ม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบก่อนให้บริการ
๒. อํานาจตามกฎหมาย
อาศัยอํานาจตามความในบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแล
ธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. ๒๕๕๙
ธนาคารแห่งประเทศไทยโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
จึงประกาศกําหนดประเภทของการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ตามบัญชี ก ทีไ% ม่ต้องแจ้ง
ให้ทราบก่อนให้บริการ
๓. ขอบเขตการบังคับใช้
ประกาศฉบับนี>ให้ใช้บงั คับกับการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ บัญชี ก ตามที%
กําหนดไว้ในบัญชีทา้ ยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. ๒๕๕๙
๔. เนื>อหา
ธนาคารแห่ งประเทศไทยโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิ กส์ประกาศกําหนดให้การให้บริการเงิน อิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจทีใ% ช้ซอ>ื สินค้าหรือรับบริการเฉพาะอย่างตามรายการทีก% ําหนดไว้ล่วงหน้า จาก
ผูข้ ายสินค้าหรือผูใ้ ห้บริการเพียงรายเดียวทีใ% ช้จํากัดเพื%ออํานวยความสะดวกแก่ผบู้ ริโภค
โดยไม่แสวงหากําไรจากการออกบัตรดังต่อไปนี> เป็ นธุรกิจบริการที%ไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
ก่อนให้บริการ
๔.๑ เงินอิเล็กทรอนิกส์ท%ใี ช้เพื%อชําระค่าสินค้าหรือบริการเฉพาะอย่างอันเป็ น
ธุรกิจของตนเอง
๔.๒ เงิน อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ท%ี ใ ช้ เ ฉพาะชํ า ระค่ า อาหารและเครื%อ งดื% ม ภายใน
ศูนย์อาหาร
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๕. วันเริม% ต้นบังคับใช้
ประกาศนี>ให้ใช้บงั คับนับแต่วนั ทีป% ระกาศในราชกิจจานุ เบกษาเป็ นต้นไป๔๔
ประกาศ ณ วันที% ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
วิรไท สันติประภพ
ผูว้ ่าการ
ธนาคารแห่งประเทศไทย

๔๔ ราชกิจจานุ เบกษา

เล่ม ๑๓๓/ตอนพิเศษ ๑๘๙ ง/หน้า ๓๑/๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙
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ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
ที% สนส. ๑๑/๒๕๕๙
เรื%อง หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ% นไขว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการ
การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
๑. เหตุผลในการออกประกาศ
เพื%อประโยชน์ในการควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจของผูใ้ ห้บริการการชําระเงิน
ทางอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ท%ีเป็ นสถาบัน การเงิน เฉพาะกิจ ให้ เกิด ความมัน% คงทางการเงิน
และการพาณิชย์ เกิดความน่ าเชื%อถือและยอมรับในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และป้ องกัน
ไม่ให้เกิดความเสียหายต่อสาธารณชน
๒. อํานาจตามกฎหมาย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๑๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
การควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
พ.ศ. ๒๕๕๙ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จึงได้กาํ หนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื%อนไข
ในการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
๓. ขอบเขตการบังคับใช้
ประกาศฉบับ นี> ใ ห้ ใ ช้ บ ัง คับ กับ ผู้ ใ ห้ บ ริก ารตามพระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ย
การควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
พ.ศ. ๒๕๕๙
๔. เนื>อหา
๔.๑ ในประกาศฉบับนี>
“ผูใ้ ห้บริการ” หมายความว่า สถาบันการเงินเฉพาะกิจทีใ% ห้บริการการชําระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ตามทีก% ําหนดไว้ในบัญชีทา้ ยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแล
ธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. ๒๕๕๙
ประกอบด้วยธุรกิจบริการทีต% ้องแจ้งให้ทราบก่อนให้บริการ (บัญชี ก) ธุรกิจบริการทีต% ้อง
ขอขึน> ทะเบียนก่อนให้บริการ (บัญชี ข) และธุรกิจบริการที%ต้องได้รบั อนุ ญาตก่อนให้บริการ
(บัญชี ค)
“สถาบั น การเงิน เฉพาะกิ จ ” หมายความว่ า สถาบั น การเงิ น เฉพาะกิ จ
ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
๖๑๔
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“ธุรกิจบริการทีต% ้องแจ้งให้ทราบก่อนให้บริการ” (บัญชี ก) ได้แก่ การให้บริการ
เงิน อิเล็ก ทรอนิ ก ส์ท%ีใช้ซ>ือ สิน ค้า หรือ รับ บริก ารเฉพาะอย่ างตามรายการที%กําหนดไว้
ล่วงหน้า จากผู้ขายสินค้าหรือให้บริการเพียงรายเดียว ทัง> นี> เว้นแต่การให้บริการเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ทใ%ี ช้จํากัดเพื%ออํานวยความสะดวกแก่ผูบ้ ริโภคโดยมิได้แสวงหากําไรจาก
การออกบัต ร ตามที%ธนาคารแห่ งประเทศไทยประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (e - Money บัญชี ก)
“ธุรกิจบริการทีต% อ้ งขอขึน> ทะเบียนก่อนให้บริการ” (บัญชี ข) ได้แก่
(๑) การให้บริการเครือข่ายบัตรเครดิต (Credit Card Network)
(๒) การให้บริการเครือข่ายอีดซี ี (EDC Network)
(๓) การให้บริก ารสวิตช์ชิ%งในการชําระเงิน ระบบหนึ% งระบบใด (Transaction
Switching บัญชี ข)
(๔) การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ท%ใี ช้ซ>อื สินค้า และหรือรับบริการเฉพาะอย่าง
ตามรายการทีก% ําหนดไว้ล่วงหน้าจากผูข้ ายสินค้าหรือให้บริการหลายราย ณ สถานทีท% อ%ี ยู่
ภายใต้ระบบการจัดจําหน่ายและการให้บริการเดียวกัน (e - Money บัญชี ข)
“ธุรกิจบริการทีต% อ้ งได้รบั อนุญาตก่อนให้บริการ” (บัญชี ค) ได้แก่
(๑) การให้บริการหักบัญชี (Clearing)
(๒) การให้บริการชําระดุล (Settlement)
(๓) การให้บริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์ อย่างหนึ%งอย่างใด
หรือผ่านทางเครือข่าย
(๔) การให้บริการสวิตช์ชงิ% ในการชําระเงินหลายระบบ (Transaction Switching
บัญชี ค)
(๕) การให้บริการรับชําระเงินแทน
(๖) การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ท%ใี ช้ซอ>ื สินค้า และหรือรับบริการเฉพาะอย่าง
ตามรายการทีก% ําหนดไว้ล่วงหน้า จากผูข้ ายสินค้าหรือให้บริการหลายราย โดยไม่จํากัด
สถานที%และไม่อยู่ภายใต้ระบบการจัดจําหน่ ายและการให้บ ริการเดียวกัน (e - Money
บัญชี ค)
๔.๒ การให้บริการชําระดุล (Settlement)
ผู ้ใ ห้บ ริก ารต้อ งกํา หนดหลัก เกณฑ์แ ละเงื%อ นไขเกี%ย วกับ ผลสิน> สุด สมบูร ณ์
ของการโอนเงิน (Finality) ซึ% ง ผู้ ร ับ สามารถใช้ เ งิน ได้ ท ั น ที โ ดยปราศจากเงื%อ นไข
และไม่สามารถเพิกถอนได้ (Irrevocable) พร้อมทัง> แจ้งให้ผใู้ ช้บริการทราบ
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๔.๓ การให้บริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์ อย่างหนึ%งอย่างใด
หรือผ่านทางเครือข่าย
ผู้ให้บ ริก ารต้ องออกหลัก ฐานการชํา ระเงิน หรือ หลัก ฐานอื%น ใดที%มีข้อ ความ
ทํานองเดียวกันและจัดส่งให้ผใู้ ช้บริการตามวิธกี ารทีต% กลงกับผูใ้ ช้บริการ
เมื% อ ผู้ ใ ห้ บ ริก ารได้ อ อกหลัก ฐานการชํ า ระเงิน หรือ หลัก ฐานอื% น ใดให้ แ ก่
ผูใ้ ช้บริการตามวรรคหนึ%งแล้ว ให้ถอื ว่าการชําระเงินของผูใ้ ช้บริการมีผลเสร็จสิน> สมบูรณ์
เว้นแต่การรับชําระเงินด้วยเช็คให้ถอื ว่าการชําระเงินเสร็จสิน> สมบูรณ์ เมื%อเช็คนัน> สามารถ
เรียกเก็บเงินได้ครบถ้วน
๔.๔ การให้บริการรับชําระเงินแทน
เมื%อได้รบั ชําระเงินแล้ว ผูใ้ ห้บริการต้องออกหลักฐานเพื%อแสดงว่าได้รบั ชําระเงิน
จากผู้ใช้บริการ ในรูปของใบเสร็จรับเงิน ใบรับเงิน ใบรับฝากชําระ หรือหลักฐานอื%นใด
ที%มีข้อความทํานองเดียวกันและจัดส่งให้ผู้ใช้บ ริการตามวิธีการที%ตกลงกับผู้ใช้บริการ
โดยต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยดังนี>
๑) ชื%อผูใ้ ห้บริการ และชื%อเจ้าหนี>
๒) จํานวนเงินและรายละเอียดของสินค้าหรือบริการที%ชําระ โดยอาจระบุ
เป็ นชื%อย่อหรือรหัสก็ได้ รวมถึงรายละเอียดทีอ% า้ งอิงถึงผูใ้ ช้บริการ
๓) วัน เดือน ปี และเวลาทีอ% อกหลักฐานการรับชําระเงิน
เมื%อผูใ้ ห้บริการได้ออกหลักฐานการรับชําระเงินแล้ว ให้ถอื ว่าการชําระเงิน
ของผูใ้ ช้บริการมีผลเสร็จสิน> สมบูรณ์ เว้นแต่การรับชําระเงินด้วยเช็คให้ถอื ว่าการชําระเงิน
เสร็จสิน> สมบูรณ์เมื%อเช็คนัน> สามารถเรียกเก็บเงินได้ครบถ้วน
๔.๕ ในกรณีท%ี ธปท. เห็นสมควร อาจกําหนดให้ผู้ให้บริการตามบัญชี ข และ
บัญชี ค ต้องจัดให้มีการตรวจสอบทางด้านความมันคงปลอดภั
%
ยโดยผู้ตรวจสอบอิสระ
ตามรายชื%อทีค% ณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กาํ หนดด้วยก็ได้
๕. วันเริม% ต้นบังคับใช้
ประกาศนี>ให้ใช้บงั คับนับแต่วนั ทีป% ระกาศในราชกิจจานุ เบกษาเป็ นต้นไป๔๕
ประกาศ ณ วันที% ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
วิรไท สันติประภพ
ผูว้ ่าการ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
๔๕

ราชกิจจานุ เบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนพิเศษ ๑๘๙ ง/หน้า ๓๒/๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙
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ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
ที% สนส. ๑๒/๒๕๕๙
เรื%อง หลักเกณฑ์การกํากับดูแลตัวแทนของผูใ้ ห้บริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
๑. เหตุผลในการออกประกาศ
เพื%อให้การแต่งตัง> ตัวแทน (Agent) ของผูใ้ ห้บริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ทีเ% ป็ นสถาบันการเงินเฉพาะกิจมีความน่ าเชื%อถือและเป็ นไปในแนวทางทีเ% ป็ นมาตรฐาน
เดียวกัน และเพื%อป้ องกันความเสียหายต่ อสาธารณชนจากการให้บริการของตัวแทน
ของผูใ้ ห้บริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ทเ%ี ป็ นสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ตลอดจน
ยัง เป็ นการเพิ% ม ช่ อ งทางการติ ด ต่ อ และการให้ บ ริก ารแก่ ผู้ ใ ช้ บ ริก ารและประชาชน
อันเป็ นประโยชน์โดยรวมของลูกค้า ประชาชน และระบบการชําระเงิน
๒. อํานาจตามกฎหมาย
อาศั ย อํ า นาจตามความในข้ อ ๑๖ ของประกาศคณะกรรมการธุ ร กรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื%อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื%อนไขในการประกอบธุรกิจบริการ
การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. ๒๕๕๙
๓. ขอบเขตการบังคับใช้
ประกาศฉบับนี>ให้ใช้บงั คับกับผูใ้ ห้บริการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุม
ดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. ๒๕๕๙
๔. เนื>อหา
๔.๑ นิยาม
ในประกาศฉบับนี>
“ผูใ้ ห้บริการ” หมายความว่า สถาบันการเงินเฉพาะกิจทีใ% ห้บริการการชําระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ตามทีก% ําหนดไว้ในบัญชีทา้ ยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแล
ธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. ๒๕๕๙
“สถาบัน การเงิน เฉพาะกิจ ” หมายความว่ า สถาบัน การเงิน เฉพาะกิจ ตาม
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
“ตัวแทน” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิตบิ ุคคลทีผ% ใู้ ห้บริการตามบัญชี ก
บัญชี ข และบัญชี ค แต่งตัง> ให้ดาํ เนินการแทนในการให้บริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
แก่ผใู้ ช้บริการ
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๔.๒ หลักเกณฑ์การกํากับดูแล
การแต่งตัง> ตัวแทนเป็ นการเพิ%มช่องทางการติดต่อและให้บริการการชําระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ของผูใ้ ห้บริการ ดังนัน> ผูใ้ ห้บริการและตัวแทนต้องไม่ดาํ เนินการทีเ% ป็ น
การหลีกเลีย% งการแจ้งให้ทราบ การขึน> ทะเบียน และการขอรับใบอนุญาต หรือการปฏิบตั ิ
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. ๒๕๕๑ และตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงิน
ทางอิเ ล็ก ทรอนิก ส์ข องสถาบัน การเงิน เฉพาะกิจ พ.ศ. ๒๕๕๙ ทัง> นี> ผู้ ให้ บ ริก าร
ต้องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์การแต่งตัง> ตัวแทนในเรื%องต่อไปนี>
๔.๒.๑ ความรับผิดชอบต่อผูใ้ ช้บริการ
(๑) ผู้ให้บริการต้องควบคุมดูแลการปฏิบตั ิงานของตัวแทนรวมถึง
บุคคลธรรมดาหรือนิตบิ ุคคลที%ตวั แทนได้มอบหมายหรือว่าจ้างช่วงงานต่อ (Subcontract)
ในทุก ทอด ให้เ ป็ น ไปตามหลัก เกณฑ์ ท%ีกํ า หนดตามพระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ว ยการ
ควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ข องสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และประกาศธนาคาร
แห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมายอื%นทีเ% กีย% วข้อง
(๒) ผู้ ใ ห้ บ ริก ารยัง คงมีค วามรับ ผิด ชอบต่ อ ผู้ ใ ช้ บ ริก ารในการ
ดําเนินการของตัวแทนรวมถึงบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที%ตวั แทนได้มอบหมายหรือ
ว่าจ้างช่วงงานต่อ (Subcontract) ในทุกทอด เสมือนหนึ%งผูใ้ ห้บริการเป็ นผูด้ าํ เนินการเอง
๔.๒.๒ นโยบายและวิธปี ฏิบตั เิ กีย% วกับการแต่งตัง> ตัวแทนทีม% คี วามน่าเชื%อถือ
ผูใ้ ห้บริการต้องกําหนดนโยบายและวิธปี ฏิบตั ใิ ห้ชดั เจนเกีย% วกับการแต่งตัง>
ตัวแทนโดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดในเรื%องต่อไปนี>
(๑) แนวทางการแต่งตัง> ตัวแทนทีม% คี วามน่าเชื%อถือ ตัวแทนทีจ% ะได้รบั
การแต่งตัง> อาจเป็ นบุคคลธรรมดาหรือนิตบิ ุคคล ทัง> นี> ต้องมีคุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะ
ต้องห้ามดังนี>
(๑.๑) บุคคลธรรมดา
(ก) มีอายุไม่ต%ํากว่ายีส% บิ ปี บริบรู ณ์
(ข) มีภูมลิ าํ เนาหรือถิน% ทีอ% ยู่ในราชอาณาจักร
(ค) ไม่อยู่ในระหว่างถูกพิทกั ษ์ทรัพย์ หรือไม่เป็ นบุคคล
ล้มละลายหรือเคยเป็ นบุ ค คลล้ม ละลายและยังไม่ พ้น กําหนดสองปี นับแต่ วนั ที%มีคําสัง%
ยกเลิกการล้มละลายหรือปลดจากการล้มละลาย
(ง) ไม่ เป็ นบุ ค คลวิก ลจริต คนไร้ค วามสามารถ หรือ
คนเสมือนไร้ความสามารถ
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(จ) ไม่ เคยได้ ร ับ โทษจํ า คุ ก โดยคํ า พิ พ ากษาถึ ง ที%สุ ด
ให้จําคุกในความผิดเกี%ยวกับการปลอมและการแปลง ลักทรัพย์ วิง% ราวทรัพย์ กรรโชก
รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกง โกงเจ้าหนี> ยักยอก หรือรับของโจร หรือความผิด
เกีย% วกับคอมพิวเตอร์ตามกฎหมายว่าด้วยการกระทําความผิดเกีย% วกับคอมพิวเตอร์
(ฉ) ไม่เคยถูกสังห้
% ามประกอบธุรกิจบริการการชําระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์และยังไม่พน้ กําหนดห้าปี นบั ถึงวันแจ้งให้ทราบ
(ช) ไม่เป็ นกรรมการหรือผูซ้ ง%ึ มีอาํ นาจจัดการของนิตบิ ุคคล
ทีเ% คยถูกสังห้
% ามประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเพิกถอนใบอนุ ญาต
และยังไม่พน้ กําหนดห้าปี นับถึงวันแจ้งให้ทราบ วันขอขึน> ทะเบียน หรือวันขอรับใบอนุ ญาต
แล้วแต่กรณี
(๑.๒) นิตบิ ุคคล
(ก) เป็ นนิ ติ บุ ค คลประเภทห้ า งหุ้ น ส่ ว นจดทะเบี ย น
ห้างหุน้ ส่วนจํากัด บริษทั จํากัด บริษทั มหาชนจํากัด
(ข) กรรมการหรือ ผู้ซ%ึง มีอํ านาจจัด การของนิ ติบุ ค คล
ต้องมีคุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามข้อ (๑.๑)
(ค) ไม่อยู่ในระหว่างถูกพักใช้ใบอนุญาต
(ง) ไม่เคยถูกสังห้
% ามประกอบธุรกิจบริการการชําระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเพิกถอนใบอนุ ญาตและยังไม่พน้ กําหนดห้าปี นับถึงวันแจ้งให้ทราบ
วันยื%นขอจดทะเบียนหรือวันขอรับใบอนุญาต แล้วแต่กรณี
ทัง> นี> บุ ค คลธรรมดาหรือ นิ ติบุ ค คลตามข้อ (๑.๑) ข้อ (๑.๒)
และกรรมการหรือผูซ้ ง%ึ มีอํานาจจัดการของนิตบิ ุคคล จะต้องมีคุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะ
ต้องห้ามดังต่อไปนี>ดว้ ย
(ก) ไม่ เคยต้อ งคํา พิพ ากษาหรือ คํา สังของศาลให้
%
ท รัพ ย์สิน
ตกเป็ นของแผ่นดิน หรือไม่เคยต้องคําพิพากษาถึงที%สุดว่ากระทําความผิดฐานฟอกเงิน
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(ข) ไม่เคยเป็ นบุคคลทีถ% ูกกําหนดหรือต้องคําพิพากษาถึงทีส% ุด
ว่ากระทําความผิดฐานสนับ สนุ นทางการเงินแก่ก ารก่อการร้าย ตามกฎหมายว่าด้วย
การป้ องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
กรณีผใู้ ห้บริการต้องการแต่งตัง> ตัวแทนทีม% คี ุณสมบัตแิ ตกต่าง
จากที%กําหนดข้างต้น ผู้ให้บริการต้องขออนุ ญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
เป็ นรายกรณี โดย ธปท. สงวนสิทธิทจ%ี ะไม่อนุ ญาตหรืออนุ ญาตพร้อมกําหนดหลักเกณฑ์
๖๑๙

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

คอมพิวเตอร์และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

หรือเงื%อนไขเพิม% เติมให้ผใู้ ห้บริการปฏิบตั ติ ามความเหมาะสมด้วยก็ได้ ทัง> นี> ธปท. จะใช้เวลา
ในการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วันทําการ นับแต่ วนั ที%ได้รบั คําขอและเอกสาร
ถูกต้องครบถ้วน
(๒) แนวทางการบริ ห ารความเสี% ย งจากการแต่ งตั >ง ตั ว แทน
ของผู้ให้ บ ริก ารระบบการควบคุ ม ภายใน และการประสานงานระหว่ า งผู้ ใ ห้ บ ริก าร
กับ ตัวแทนเพื%อป้ องกันความเสี%ยงต่ าง ๆ ที%อาจเกิดขึ>น เช่น ในด้านการเก็บ รักษาเงิน
ที%จะต้องส่งมอบ การตรวจสอบและรักษาความมันคงปลอดภั
%
ยของระบบการให้บริการ
ทีน% ่ าเชื%อถืออย่างสมํ%าเสมอ และการกําหนดจํานวนเงินสูงสุดในการให้บริการของตัวแทน
เกี%ยวกับการโอนเงิน การออกหนังสือคํ>าประกันจากธนาคาร หรือการให้นําเงินมาวาง
เป็ นประกัน
(๓) ผลเสร็จ สิ>น สมบูรณ์ ของธุรกรรมต้องเป็ นมาตรฐานเดียวกับ
การทําธุรกรรมกับผูใ้ ห้บริการเอง
(๔) หลักฐานการทําธุรกรรมทีต% วั แทนต้องออกให้แก่ผใู้ ช้บริการ
(๕) เงื%อนไขสําคัญในสัญญาการแต่งตัง> ตัวแทน
(๖) ในการแต่งตัง> ตัวแทน ผูใ้ ห้บริการต้องดูแลไม่ให้ตวั แทนประกอบ
ธุร กิจ บริก ารการชํา ระเงิน ทางอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ อัน เป็ น การหลีก เลี%ย งการแจ้งให้ท ราบ
การขึน> ทะเบียน และการขอรับใบอนุ ญาตตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแล
ธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
การควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
พ.ศ. ๒๕๕๙
๔.๒.๓ การเปิ ดเผยข้อมูล
(๑) ผูใ้ ห้บริการต้องเปิ ดเผยข้อมูลดังต่อไปนี>ให้ผใู้ ช้บริการทราบ
(๑.๑) การแต่ งตัง> ตัว แทนของผู้ให้บ ริก าร เช่ น รายชื%อ และ
สถานที%ให้บริการของตัวแทนที%ผู้ให้บริการแต่ งตัง> พร้อมระบุวนั ที%ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
ธุรกรรมที%สามารถทําผ่ านตัว แทนแต่ ล ะแห่ ง เงื%อ นไขการให้บ ริก าร ความรับ ผิดชอบ
ของผูใ้ ห้บริการต่อผูใ้ ช้บริการและการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
(๑.๒) ข้อมูลที%อาจมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการอันเนื%องมาจาก
การแต่งตัง> ตัวแทนของผูใ้ ห้บริการ เช่น ค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการ หรือการเปลี%ยนแปลง
รายละเอียดการให้บริการใด ๆ ที%อาจทําให้ผู้ใช้บริการเสียประโยชน์ โดยผู้ให้บริการ
ต้องเปิ ดเผยให้ผใู้ ช้บริการทราบล่วงหน้า
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(๒) ผูใ้ ห้บริการต้องควบคุมดูแลให้ตวั แทนของผูใ้ ห้บริการเปิ ดเผย
ข้อมูลดังต่อไปนี>ให้ผใู้ ช้บริการทราบ
(๒.๑) ธุ ร กรรมที%ส ามารถทํ า ผ่ า นตัว แทนดัง กล่ า ว เงื%อ นไข
การให้บริการความรับผิดชอบต่อผูใ้ ช้บริการ และการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
(๒.๒) ข้อมูลทีอ% าจมีผลกระทบต่อผูใ้ ช้บริการ เช่น ค่าธรรมเนียม
หรือค่าบริการ หรือการเปลี%ยนแปลงรายละเอียดการให้บริการใด ๆ ที%อาจทําให้ผู้ใช้บริการ
เสียประโยชน์โดยตัวแทนต้องเปิ ดเผยให้ผใู้ ช้บริการทราบล่วงหน้า
๔.๒.๔ การคุม้ ครองผูบ้ ริโภคในเรื%องอื%น ๆ
ผู้ให้บ ริก ารต้อ งปฏิบ ัติต ามและควบคุ ม ดูแ ลให้ตัว แทนของผู้ให้บ ริก าร
ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ การคุม้ ครองผูบ้ ริโภคในเรื%องอื%น ๆ อย่างน้อยในเรื%อง ดังต่อไปนี>
(๑) ผลเสร็จสิน> สมบูรณ์ของธุรกรรม
เมื%อตัวแทนของผูใ้ ห้บริการได้ออกหลักฐานการชําระเงิน หลักฐาน
การโอนเงิน หรือ หลัก ฐานอื%น ใดที%มีข้อความทํ านองเดีย วกัน และจัด ส่งให้ผู้ใช้บ ริการ
ตามวิธกี ารทีต% กลงกับผูใ้ ช้บริการแล้ว ให้ถอื ว่าการชําระเงินหรือการโอนเงินของผูใ้ ช้บริการ
มีผลเสร็จสิน> สมบูรณ์ เว้นแต่การรับชําระเงินหรือโอนเงินด้วยเช็คให้ถอื ว่าการชําระเงิน
หรือโอนเงินเสร็จสิน> สมบูรณ์ เมื%อเช็คนัน> สามารถเรียกเก็บเงินได้ครบถ้วน
(๒) การรักษาความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้บริการ รวมถึงการรักษา
ความลับข้อมูลส่วนบุคคลของผูใ้ ช้บริการ
(๒.๑) ผูใ้ ห้บริการต้องกําหนดให้ตวั แทนให้บริการแก่ผใู้ ช้บริการ
ในสถานที%ประกอบการ สาขา หรือช่องทางการให้บริการอื%นของตัวแทน หรือสถานที%
ของนิ ติบุ ค คลหรือ บุ ค คลอื%น ที%มีส ญ
ั ญาให้ตัวแทนใช้ส ถานที%เท่ านัน> มีก ารกําหนดวัน
และเวลาในการให้ บ ริก าร และมีป้ ายแสดงหรือ สัญ ลัก ษณ์ ข องผู้ใ ห้บ ริก ารที%ช ัด เจน
ในสถานที%ให้บ ริการ นอกจากนัน> ตัวแทนอาจกําหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย
ณ สถานทีห% รือช่องทางการให้บริการเหล่านัน> เพิม% เติม
(๒.๒) ผูใ้ ห้บริการต้องกําหนดให้ตวั แทนมีหน้าทีใ% นการรักษา
ความปลอดภัย และความลับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เว้น แต่ เป็ นการเปิ ดเผย
เพื%อประโยชน์ในการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
(๓) ช่องทางการรับข้อร้องเรียน
ผูใ้ ห้บริการต้องจัดให้มชี ่องทางการรับข้อร้องเรียนจากผูใ้ ช้บริการ
ทีส% ะดวกและชัดเจน โดยอย่างน้อยต้องมีหมายเลขโทรศัพท์และทีอ% ยู่สาํ นักงาน หรือทีอ% ยู่
สําหรับติดต่อทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ทส%ี ามารถติดต่อได้
๖๒๑
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(๔) การรายงานต่อธนาคารแห่งประเทศไทย
ผู้ให้บ ริก ารต้องเตรีย มข้อ มูลสรุป รายชื%อ ตัว แทนให้เป็ น ปั จจุ บ ัน
และจัดส่งให้ ธปท. ทุก ๖ เดือน ภายใน ๓๐ วันนับจากวันสิน> งวด ตามวิธกี าร เงื%อนไข
และแบบรายงานที%แนบท้ายประกาศนี> ทัง> นี> ธปท. อาจขอข้อมูลดังกล่าวเพิ%มเติมได้
เป็ นรายกรณีตามความจําเป็ นและเห็นสมควร
๔.๒.๕ กรณี มี เหตุ จํ า เป็ นหรือ พฤติ ก ารณ์ พิ เศษ ที%ทํ า ให้ ผู้ ใ ห้ บ ริก าร
ไม่ ส ามารถปฏิบ ัติต ามหลัก เกณฑ์ ท%ีกํ าหนดในกรณี คุ ณ สมบัติข องตัว แทน แนวทาง
การบริห ารความเสี%ย งจากการแต่ ง ตัง> ตัว แทนการเปิ ด เผยข้อ มู ล การแต่ งตัง> ตัว แทน
ของผู้ให้บริการ หรือการรายงานต่ อ ธปท. ให้ผู้ให้บริการขออนุ ญาตยกเว้นการปฏิบตั ิ
ตามหลักเกณฑ์ต่อ ธปท. พร้อมชีแ> จงเหตุผล ความจําเป็ นและกําหนดเวลาทีจ% ะดําเนินการ
แล้วเสร็จ โดย ธปท. อาจพิจ ารณาอนุ ญ าตหรือ ไม่ก็ได้ ทัง> นี> ธปท. มีอาํ นาจพิจารณา
อนุญาตได้ไม่เกิน ๙๐ วันและอาจกําหนดเงื%อนไขใด ๆ ไว้เป็ นรายกรณีดว้ ยก็ได้
ในกรณี ท%ีผู้ให้ บ ริก ารเห็น ว่ า จะไม่ ส ามารถปฏิบ ัติไ ด้ภ ายในระยะเวลา
ที%กํ า หนดตามวรรคหนึ% ง ให้ ผู้ใ ห้ บ ริก ารยื%น ขอขยายระยะเวลา พร้อ มชี>แ จงเหตุ ผ ล
และความจําเป็ นต่อ ธปท. และให้ ธปท. เสนอต่อคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
เพื%อพิจารณาต่อไป โดยคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อาจพิจารณาอนุ ญาต
หรือไม่กไ็ ด้ หรืออาจพิจารณาอนุ ญาตโดยกําหนดเงื%อนไขใด ๆ ไว้เป็ นรายกรณีดว้ ยก็ได้
ทัง> นี> ธปท. และคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็ก ทรอนิ ก ส์จะใช้เวลาในการพิจารณา
ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วันทําการ นับแต่วนั ทีไ% ด้รบั คําขอและเอกสารถูกต้องครบถ้วน
๕. วันเริม% ต้นบังคับใช้
ประกาศนี> ใ ห้ ใ ช้ บ ั ง คั บ เมื% อ พ้ น กํ า หนด ๙๐ วั น นั บ แต่ ว ั น ที% ป ระกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป๔๖
ประกาศ ณ วันที% ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
วิรไท สันติประภพ
ผูว้ ่าการ
ธนาคารแห่งประเทศไทย

๔๖ ราชกิจจานุ เบกษา
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ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
ที% สนส. ๑๓/๒๕๕๙
เรื%อง นโยบายและมาตรการการรักษาความมันคงปลอดภั
%
ยทางระบบสารสนเทศ
ในการประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
๑. เหตุผลในการออกประกาศ
เพื%อให้มมี าตรฐานในการกําหนดนโยบายและมาตรการการรักษาความมันคง
%
ปลอดภัย ทางระบบสารสนเทศในการประกอบธุร กิจ ของผู ใ้ ห้บ ริก ารการชํ า ระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ทเ%ี ป็ นสถาบันการเงินเฉพาะกิจและใช้เป็ นแนวทางกําหนดวิธปี ฏิบตั ใิ น
การตรวจสอบและรัก ษาความมัน% คงปลอดภัย ของระบบสารสนเทศที% เกี%ย วข้อ งกับ
การให้บริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มคี วามน่าเชื%อถือ มีความมันคงปลอดภั
%
ย
และสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื%อง
๒. อํานาจตามกฎหมาย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๗ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
การควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
พ.ศ. ๒๕๕๙ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จึงได้กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื%อ นไขในการควบคุ ม ดูแ ลธุ รกิจ บริก ารการชําระเงิน ทางอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ข องสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจ
๓. ขอบเขตการบังคับใช้
ประกาศฉบับ นี> ให้ใช้บ ังคับ กับ ผู้ให้บ ริก ารตามพระราชกฤษฎีก าว่าด้วยการ
ควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
พ.ศ. ๒๕๕๙
๔. เนื>อหา
ผูใ้ ห้บริการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระ
เงินทางอิเล็กทรอนิ กส์ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. ๒๕๕๙ ต้องถือปฏิบ ัติตาม
มาตรฐานนโยบายและมาตรการการรักษาความมันคงปลอดภั
%
ยทางระบบสารสนเทศดังนี>
๔.๑ นโยบายการรักษาความมันคงปลอดภั
%
ยทางระบบสารสนเทศ
(๑) ผู้ ให้ บ ริก ารจะต้ อ งจัด ทํ า นโยบายการรัก ษาความมัน% คงปลอดภัย
ทางระบบสารสนเทศเป็ นลายลัก ษณ์ อัก ษร โดยได้ ร ับ การพิ จ ารณาอนุ มั ติ จ าก
๖๒๕
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คณะกรรมการบริห ารหรือผู้บริห ารระดับ สูงของผู้ให้บ ริการ ทัง> นี> ผู้ให้บริก ารจะต้อ ง
เผยแพร่นโยบายดังกล่าว และอบรมให้แก่บุคลากรทีเ% กีย% วข้องเพื%อถือปฏิบตั ิ รวมทัง> จัดให้
มีการทบทวนหรือปรับปรุงนโยบายให้เหมาะสมกับสถานการณ์อย่างสมํ%าเสมอ
(๒) นโยบายการรัก ษาความมั น% คงปลอดภั ย ทางระบบสารสนเทศ
ทีเ% กีย% วข้องกับการให้บริการอย่างน้อยต้องครอบคลุมในเรื%องดังต่อไปนี>
(ก) การควบคุมการเข้าถึง และการพิสจู น์ตวั ตนผูใ้ ช้
(ข) การรัก ษาความลับ ของข้ อ มู ล และความถู ก ต้ อ งเชื% อ ถื อ ได้
ของระบบสารสนเทศ
(ค) การรักษาสภาพความพร้อมใช้งานของการให้บริการ
(ง) การตรวจสอบความมันคงปลอดภั
%
ยทางระบบสารสนเทศ
๔.๒ มาตรการการรักษาความมันคงปลอดภั
%
ยทางระบบสารสนเทศ
ผู้ให้บริการจะต้องจัดให้มมี าตรการการรักษาความมันคงปลอดภั
%
ยทางระบบ
สารสนเทศที%เกี%ยวข้อ งกับ การให้บริก ารการชําระเงิน ทางอิเล็กทรอนิ กส์ให้สอดคล้อ ง
กับนโยบายทีไ% ด้กําหนดขึน> และมาตรการดังกล่าวจะต้องเหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจ
โดยครอบคลุมถึงการควบคุมการเข้าถึงและการพิสูจ น์ ตัวตนผู้ใช้ การรักษาความลับ
ของข้อ มู ล การรัก ษาความถู ก ต้ อ งเชื%อ ถือ ได้ข องระบบสารสนเทศ การรัก ษาสภาพ
ความพร้อมใช้งานของการให้บริการ การแก้ไขปั ญ หาและการรายงาน รวมถึงจัดให้มี
การตรวจสอบความมัน% คงปลอดภัย ทางระบบสารสนเทศอย่ างสมํ% าเสมอ อย่ างน้ อ ย
ปี ละ ๑ ครัง>
ทัง> นี> ผูใ้ ห้บริการจะต้องดําเนินการทบทวนหรือปรับปรุงมาตรการตามระยะเวลา
ทีก% ําหนดหรือเมื%อมีการเปลีย% นแปลงทีส% ่งผลกระทบกับนโยบายและมาตรการทีไ% ด้กําหนดไว้
ตลอดจนจัดอบรมและให้ความรูแ้ ก่บุคลากรทีเ% กีย% วข้อง
อนึ% ง ธปท. ได้จ ัด ทํ า แนวปฏิบ ัติก ารรัก ษาความมัน% คงปลอดภัย ทางระบบ
สารสนเทศทีเ% กีย% วข้องกับการให้บริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ (เอกสารแนบ) เพื%อ เป็ น แนวทางในการกํา หนดมาตรการการรัก ษาความ
มัน% คงปลอดภัย ทางระบบสารสนเทศให้น่ า เชื%อถือและให้เป็ นทีย% อมรับของผูใ้ ช้บริการ
ทัง> นี> การกํา หนดมาตรการการรัก ษาความมัน% คงปลอดภัย ของผู้ให้บ ริการแต่ ล ะราย
อาจแตกต่างจากแนวปฏิบตั ดิ งั กล่าวได้ หากผูใ้ ห้บริการเห็นว่าสามารถป้ องกันความเสีย% ง
ทางระบบสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอ และอยู่ในมาตรฐานทีย% อมรับได้
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๕. วันเริม% ต้นใช้บงั คับ
ประกาศนี>ให้ใช้บงั คับนับแต่วนั ทีป% ระกาศในราชกิจจานุ เบกษาเป็ นต้นไป๔๗
ประกาศ ณ วันที% ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
วิรไท สันติประภพ
ผูว้ ่าการ
ธนาคารแห่งประเทศไทย

๔๗ ราชกิจจานุ เบกษา
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แนวปฏิ บตั ิ ก ารรัก ษาความม นคงปลอดภั
ั
ย ทางระบบสารสนเทศ
ทีเกียวข้อ งกับการให้บริ การการชําระเงิน ทางอิ เล็กทรอนิ กส์ของสถาบัน การเงิน เฉพาะกิ จ
เพื%อ สนับสนุ นให้การประกอบธุรกิจของผู้ให้บริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิ กส์
ที%เป็ นสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ถูกต้อง และน่ าเชื%อถือ
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้จดั ทําแนวปฏิบตั เิ พื%อเป็ นแนวทางในการกําหนดมาตรการการรักษา
ความมั %นคงปลอดภัย ทางระบบสารสนเทศที%เกี%ย วข้อ งกับ การให้บ ริก ารการชํ า ระเงิน ทาง
อิเล็กทรอนิ กส์ แนวปฏิบตั ิน>ี เป็ นเพียงกรอบแนวทางทั %วไป ผู้ให้บริการอาจกําหนดมาตรการ
การรัก ษาความมั %นคงปลอดภัย ที% แ ตกต่ า งจากแนวปฏิ บ ัติ ฉ บับ นี> ไ ด้ ห ากสามารถป้ องกัน
ความเสีย% งทางระบบสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอ และอยูใ่ นมาตรฐานทีย% อมรับได้
นอกจากนี> ผู้ใ ห้บ ริก ารต้ อ งพิจ ารณาปรับ ใช้ และกํ าหนดรายละเอียดของมาตรการการรักษา
ความมั %นคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศของผูใ้ ห้บริการให้เหมาะสมกับประเภทและความซับซ้อน
ของธุรกิจตนเองด้วย
สาระสําคัญของแนวปฏิบตั ฉิ บับนี>ประกอบด้วย
๑. การควบคุม การเข้าถึง และการพิส จู น์ ต วั ตนผู้ใ ช้
ผู้ ให้ บ ริก ารต้ อ งคํ า นึ ง ถึ ง การกํ า หนดบุ ค ลากรหรือ หน่ ว ยงานทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการแบ่ ง แยกหน้ า ที% ให้ เหมาะสม การควบคุ ม การเข้ า ถึง ระบบสารสนเทศ
การพิสจู น์ตวั ตนผูใ้ ช้ และการป้ องกันการปฏิเสธการรับผิดดังนี>
๑.๑ การกําหนดบุค ลากรหรือ หน่ วยงานทางระบบสารสนเทศ และการแบ่งแยก
อํานาจหน้ าทีทีเหมาะสมในการบริหารจัด การทางระบบสารสนเทศของผู้ใ ห้บริก าร
ผูใ้ ห้บริการต้องกําหนดหน้าที%และความรับผิดชอบของบุคลากรหรือหน่วยงาน
ที%ดูแลเกี%ยวกับความมั %นคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศของผู้ให้บริการ โดยสร้างความตระหนัก
ให้ความรู้และให้ม ีการอบรม ตลอดจนจัดให้มกี ระบวนการทางวินัยเพื%อลงโทษในกรณี ฝ่าฝื น
หรือละเมิดระเบียบปฏิบตั เิ กีย% วกับความมั %นคงปลอดภัย
แนวปฏิบตั ิ
(๑) กํ าหนดหน้ า ที%ค วามรับ ผิด ชอบ และแบ่ งแยกหน้ าที%ในการปฏิบ ัติงาน
ด้านต่าง ๆ ที%เกี%ยวกับความมั %นคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศของผู้ให้บริการออกจากกัน
ให้ชดั เจน ให้มกี ารถ่วงดุลอํานาจ เพื%อป้ องกันความเสีย% งในการปฏิบตั กิ ารทีอ% าจเกิดขึน>
(๒) มีการอบรม เพิม% เติมความรูแ้ ก่บุคลากรเก่า และใหม่อย่างสมํ%าเสมอ
(๓) จัดให้มกี ระบวนการทางวินัย เพื%อลงโทษบุคลากรทีฝ% ่ าฝื น ละเมิดนโยบาย
หรือระเบียบปฏิบตั เิ กีย% วกับความมั %นคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศของผูใ้ ห้บริการ
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๑.๒ การควบคุม การเข้าถึงระบบสารสนเทศ
ผูใ้ ห้บริการต้องจัดให้มขี นั > ตอนปฏิบตั เิ ป็ นลายลักษณ์อกั ษรสําหรับการควบคุม
และจํากัดสิทธิการใช้ระบบสารสนเทศทีเ% กีย% วกับการให้บริการและข้อมูลตามความจําเป็ นในการ
ใช้งานป้ องกันการลักลอบการเข้าถึงระบบโดยผูท้ ไ%ี ม่มสี ทิ ธิ ทัง> จากภายในและภายนอกองค์กร
แนวปฏิบตั ิ
(๑) จัดทําทะเบียนทรัพย์สนิ หรืออุปกรณ์ระบบสารสนเทศให้ถูกต้องอยู่เสมอ
รวมถึงจัดให้มผี รู้ บั ผิดชอบดูแลทรัพย์สนิ เหล่านัน>
(๒) มีกฎ ระเบียบ ในการใช้ระบบสารสนเทศ และทรัพย์สินที%เกี%ยวข้อ งกับ
ระบบสารสนเทศทีเ% หมาะสม
(๓) ต้องมีการควบคุม และป้ องกันการเข้าถึงสถานทีต% งั > การควบคุมการเข้าถึง
อุปกรณ์ และระบบสารสนเทศทีเ% กีย% วกับการให้บริการ โดยกระบวนการดังกล่าวครอบคลุมถึง
(๓ .๑) การจัดวาง ติด ตัง> อุป กรณ์ ท%ีเกี%ยวกับการให้บ ริการที%เป็ นสัดส่ว น
แบ่งเขตควบคุม อุปกรณ์ สําคัญ จัดให้ม ีการควบคุม การเข้าออกบริเวณพื>นที%ควบคุม ป้ องกัน
การลักลอบเข้าถึงโดยผูไ้ ม่มสี ทิ ธิ ทัง> ภายในและภายนอกองค์กร
(๓ .๒) กํ า หนดวิธีก ารและสิท ธิก ารเข้าถึง ระบบสารสนเทศที%เกี%ย วกับ
การให้บริการ โดยแบ่งแยกตามระดับอํานาจหน้าที% และจัดให้มกี ารตรวจสอบสิทธิในการเข้าถึง
ระบบสารสนเทศดังกล่าว ทัง> จากผูใ้ ช้บริการ และบุคลากรทีเ% กี%ยวข้องก่อนอนุญาตให้เข้าใช้ระบบ
โดยต้องทบทวนและปรับปรุงให้เป็ นปั จจุบนั อยู่เสมอ
(๓.๓) กําหนดให้มกี ารบันทึกการเข้าใช้ระบบสารสนเทศของผูใ้ ช้บริการและ
บุคลากรทีเ% กีย% วข้อง เพื%อใช้ประโยชน์ในการตรวจสอบติดตามความผิดปกติต่าง ๆ ทีอ% าจเกิดขึน>
๑.๓ การตรวจสอบตัว ตน และการป้ อ งกัน การปฏิ เสธการรับผิด
ผูใ้ ห้บริการต้องจัดให้มกี ารระบุ ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ ตวั ตนและตรวจสอบสิทธิ
ของผู้ใช้ระบบโดยพิจารณาใช้เทคโนโลยีท%ีเหมาะสมกับ ระดับ ความเสี%ยงของประเภทธุรกิจ
ที%ให้บริการ เช่น การใช้รหัสผ่าน (Password) เลขประจําตัว (Personal Identification Number)
อุ ป กรณ์ ห รือ บัต รที% เก็ บ ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล (Token or Smart Card) ลัก ษณะทางชี ว มาตร
(Biometric) เทคโนโลยีกุญแจสาธารณะ (Public Key Infrastructure) เพื%อป้ องกันการปฏิเสธ
การรับผิดกรณีมขี อ้ พิพาทเกิดขึน>
แนวปฏิบตั ิ
(๑) จัด ให้ม ีวิธีก ารระบุ หรือ ตรวจสอบ หรือ พิสูจ น์ ต ัว ตนก่ อ นเข้า ใช้ ระบบ
สารสนเทศของผู้ใช้บริการและบุคลากรที%เกี%ยวข้องของผูใ้ ห้บริการ เพื%อให้ทราบได้ว่าการเข้าใช้
งานนัน> มาจากผูม้ สี ทิ ธิในการเข้าถึงระบบสารสนเทศ รวมทัง> ป้ องกันไม่ให้มกี ารปฏิเสธความรับผิด
หรือข้อโต้แย้งในการทํารายการ
(๒) มีก ารบัน ทึก รายละเอีย ดการเข้าถึง ระบบสารสนเทศไว้เ ป็ นหลัก ฐาน
สําหรับการตรวจสอบกรณีเกิดปั ญหา เพื%อป้ องกันการปฏิเสธการรับผิด
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๒. การรักษาความล บั ของข้อ มูล และความถูกต้อ งเชือถือ ได้ของระบบสารสนเทศ
ผู้ให้บริการต้องกําหนดมาตรการในการรักษาความลับของข้อมูล และการรักษา
ความถู ก ต้อ งเชื%อ ถือ ได้ข องระบบสารสนเทศที%ให้บ ริการ เช่ น การควบคุม การเปลี%ย นแปลง
การปรับปรุงแก้ไขระบบ หรือ อุปกรณ์ ประมวลผลสารสนเทศ และการจัดการระบบเครือข่าย
ทีเ% กีย% วกับการให้บริการเพื%อให้ระบบสารสนเทศมีความถูกต้องอยูเ่ สมอ
๒.๑ การรัก ษาความล บั ของข้อ มูล
ผู้ให้บ ริก ารต้อ งกํ าหนดขัน> ตอน วิธีก ารในการรับ ส่ง ประมวลผล และการ
จัดเก็บข้อมูลอย่างเหมาะสม เพื%อรักษาความลับ ความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล
แนวปฏิบตั ิ
(๑) กําหนดชัน> ความลับของข้อมูลตามระดับความสําคัญ รวมถึงกําหนดสิทธิ
ผูท้ ส%ี ามารถเข้าถึงข้อมูลความลับดังกล่าว
(๒) จัดให้ม ีวธิ ีการรับส่ง ประมวลผล และจัดเก็บข้อมูลลับในลักษณะที%ม ั %นคง
ปลอดภัย ตามระดับ ความสํ า คัญ เพื%อ ป้ องกัน การเข้า แก้ ไ ขเปลี%ย นแปลงโดยผู้ ท%ี ไ ม่ ม ีสิท ธิ
หรือไม่ได้รบั อนุญาต
(๓) กําหนดวิธปี ฏิบตั ิในการจัดเก็บ ใช้งาน และทําลายข้อ มูลแต่ละประเภท
ชัน> ความลับ
๒ .๒ การควบคุม การเปลี ยน แปล ง การปรับ ปรุง แก้ ไ ขระบบสารสน เทศ
หรือ อุปกรณ์ประมวลผลสารสนเทศ
ผู้ ใ ห้ บ ริก ารต้ อ งกํ า หนดขัน> ตอนปฏิ บ ั ติ อ ย่ า งเป็ นระบบสํ า หรับ ควบคุ ม
การเปลี%ย นแปลงหรือ แก้ไขระบบสารสนเทศ เพื%อ ลดความเสี%ย งที%จะทํ าให้ระบบที%ให้บ ริก าร
เกิดความเสียหายหรือทํางานผิดปกติ
แนวปฏิบตั ิ
(๑) จัดให้ม ีขนั > ตอนปฏิบตั ิสําหรับ การควบคุม การแก้ไขเปลี%ยนแปลงข้อ มูล
ในกระบวนการประมวลผล การรับ ส่ ง ข้อ มู ล การจัด เก็บ การจัด หา การปรับ ปรุง อุ ป กรณ์
และการพัฒ นาระบบสารสนเทศ เช่น มีขนั > ตอนการประเมินผลกระทบที%เกี%ยวข้อง การอนุ ม ตั ิ
จากผู้มอี ํานาจ ขัน> ตอนการพัฒ นาหรือปรับปรุงแก้ไข การทดสอบก่อนดําเนินการ รวมถึงการ
บันทึกการแก้ไขเปลีย% นแปลง การแจ้งให้ผูท้ ไ%ี ด้รบั ผลกระทบจากการเปลีย% นแปลงนัน> ได้รบั ทราบ
และปรับปรุงเอกสารทีเ% กีย% วข้อง
(๒) ต้อ งแยกระบบสํา หรับ การพัฒ นา และระบบที%ใช้ง านจริงออกจากกัน
ซึง% อาจเป็ นการแยกอุปกรณ์เป็ นคนละเครื%อง และใช้ผคู้ วบคุมระบบแยกกัน
(๓) การใช้บริการด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศจากผูใ้ ห้บริการรายอื%น
(๓ .๑) จัด ให้ ม ี ส ัญ ญาดํ า เนิ น การเป็ นลายลัก ษณ์ อ ัก ษร ระบุ ข อบเขต
การดําเนินงาน หน้าทีค% วามรับผิดชอบของคูส่ ญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายให้ชดั เจน
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(๓.๒) จัดให้มกี ารบริหารความเสี%ยงในการใช้บริการจากผู้ให้บริการรายอื%น
รวมทัง> การคัดเลือก การติดตาม ประเมิน และตรวจสอบการให้บริการอย่างเหมาะสม
(๓ .๓) จัด ให้ ม ี ก ารรัก ษาความมัน% คงปลอดภัย ของข้ อ มู ล ซึ% ง รวมถึ ง
การรักษาความลับและความเป็ นส่วนตัวของข้อมูลผูใ้ ช้บริการ
(๓ .๔) ความรับผิดชอบต่อ ผู้ใช้บริการในการให้บริการที%ต่อเนื% อ ง มั %นคง
ปลอดภัย และน่าเชื%อถือเสมือนกับการให้บริการโดยผูใ้ ห้บริการเอง
(๓ .๕) การจัดทําแผนฉุ กเฉิ นสําหรับการดําเนิ นการด้านงานเทคโนโลยี
สารสนเทศของผูใ้ ห้บริการรายอื%นหรือบุคคลอื%นให้สอดคล้องกับแผนฉุ กเฉินของผูใ้ ห้บริการ
(๔) จัด ทํ า คู่ม ือ ต่ าง ๆ ที%เกี%ย วข้อ งกับ ระบบสารสนเทศที% ให้บ ริก าร อบรม
และเผยแพร่ให้พนักงานไว้ใช้งาน
๒.๓ การจัด การเครือ ข่ายทีเกียวกับการให้บริก าร
ผู้ ใ ห้ บ ริก ารต้ อ งกํ า หนดมาตรการป้ องกั น การเข้ า ถึ ง ระบบที% ใ ห้ บ ริก าร
ทางเครือข่ายโดยไม่ได้รบั อนุญาต
แนวปฏิบตั ิ
(๑) บริหารจัดการเครือ ข่ายที%เกี%ยวกับการให้บริการ เพื%อ ป้ องกันภัยคุกคาม
ทางเครือข่าย หรือข้อมูลทีส% ง่ ผ่านทางเครือข่าย เช่น
(๑.๑) ต้องกํ าหนดมาตรการควบคุมการเชื%อมต่ อทางเครือข่าย การอนุ ญาต
การเชื%อมต่อโดยอุปกรณ์จากภายนอก
(๑.๒) การตรวจสอบตัวตนในการใช้งานเครือข่าย
(๑.๓) การแบ่งแยกเครือข่ายตามกลุ่มบริการสารสนเทศ
(๑.๔) ติดตัง> โปรแกรมป้ องกันภัยคุกคามจากภายนอก
(๒) มีมาตรการควบคุมและป้ องกันไวรัสที%มปี ระสิทธิภาพและปรับปรุงให้เป็ น
ปั จจุบนั อยูเ่ สมอ
๓. การรัก ษาสภาพความพร้อ มใช้งานของการให้บริก าร
ผูใ้ ห้บริการต้องจัดให้มกี ารให้บริการที%มปี ระสิทธิภาพและมีสภาพความพร้อมใช้งาน
ในการให้บริการตลอดเวลา สามารถรองรับการทําธุรกรรมตามความต้องการของผูใ้ ช้บริการได้
อย่างพอเพียงตอบสนองการทําธุรกรรมได้อย่างรวดเร็วทัง> ในเวลาปกติและเวลาที%มกี ารใช้บริการ
อย่างหนาแน่ น (Peak Time) รวมทัง> มีการสํารองข้อมูลอย่างเหมาะสม เพื%อให้สามารถกู้ระบบ
ให้กลับมาทํางานได้ตามปกติในกรณีทเ%ี กิดความเสียหาย
๓.๑ การประเมิน และจัด การความเสียงของระบบทีให้บริก าร
ผู้ให้บริการต้องมีวธิ กี ารประเมินความเสี%ยงของระบบที%ให้บริการที%เหมาะสม
กําหนดเกณฑ์ในการยอมรับความเสี%ยงและระบุระดับความเสี%ยงที%ยอมรับได้ รวมถึงกําหนด
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วิธกี ารจัดการความเสี%ยงที%อาจเกิดขึ>น ทัง> นี> ผู้ให้บริการต้องจัดให้มกี ารทบทวนความเสีย% งอยู่เสมอ
ให้สอดคล้องกับพัฒนาการทางเทคโนโลยีและสถานการณ์ปัจจุบนั
แนวปฏิบตั ิ
(๑) กําหนดวิธกี ารประเมินความเสีย% งทีเ% ป็ นรูปธรรม
(๒) วิเคราะห์และประเมินผลกระทบที%มตี ่อธุรกิจที%อาจเป็ นผลจากความล้มเหลว
ของการรักษาความมั %นคงปลอดภัย
(๓) กําหนดเกณฑ์ในการยอมรับความเสีย% ง และระดับความเสีย% งที%ยอมรับได้
(๔) ระบุและประเมินทางเลือกในการจัดการกับความเสี%ยงในการดําเนิ นการ
ทีอ% าจเกิดขึน> ได้ เพื%อหลีกเลีย% งความเสีย% งและลดความเสียหายที%จะเกิดขึน>
๓ .๒ การติ ด ต ามต รวจสอบความผิ ด ปกติ แ ล ะความล่ อ แหล มของระบบ
สารสนเทศ
ผู้ให้บริการต้อ งกําหนดให้ม ีการติดตาม ตรวจสอบความผิดปกติ ตลอดจน
ข้อมูลข่าวสารที%เกี%ยวกับช่องโหว่ในระบบต่าง ๆ ที%ให้บริการ เพื%อประเมินความเสีย% งและกําหนด
มาตรการรองรับเพื%อลดความเสีย% งดังกล่าว
แนวปฏิบตั ิ
(๑) ติ ด ตามตรวจสอบรายการที% ไ ม่ ป กติ และโอกาสที% จ ะเกิด ภัย คุ ก คาม
หรือการลักลอบเข้าถึงระบบสารสนเทศ
(๒) ประเมิน ช่ อ งโหว่ข องระบบ (Vulnerability Assessment) จัด เตรีย ม
แนวทางการแก้ไข หรือปิ ดช่องโหว่จากความล่อแหลมของระบบ โดยเฉพาะในส่วนของระบบ
เครือข่ายทีเ% กีย% วกับการให้บริการ รวมถึงโปรแกรมระบบงานและฐานข้อมูล
(๓ ) กรณี ระบ บมี ค วาม เสี% ย งสู ง ควรจัด ให้ ม ี ก ารท ดสอบ เจาะระบ บ
(Penetration Test) เพื%อทดสอบประสิทธิภาพของเทคโนโลยีการรักษาความมั %นคงปลอดภัย
๓.๓ การแก้ไขปัญหา บัน ทึ กเหตุการณ์ และการรายงาน กรณี ร ะบบสารสนเทศ
ได้ร บั ความเสีย หาย
ผู้ให้บริการต้องมีการติดตาม บันทึก และรายงานเหตุการณ์ ละเมิดความมั %นคง
ปลอดภัย ผ่านช่องทางการรายงานที%กําหนดไว้ โดยดําเนินการอย่างรวดเร็วที%สุดเท่าที%จะทําได้
รวมทัง> ให้มกี ารเรียนรูจ้ ากเหตุการณ์ทเ%ี กิดขึน> แล้ว เพื%อเตรียมการป้ องกันทีจ% าํ เป็ นไว้ล่วงหน้า
แนวปฏิบตั ิ
(๑) กําหนดขัน> ตอนการแก้ไขปั ญหา ทีมงานหรือผูร้ บั ผิดชอบ รวมถึงวิธกี าร
รายงานปั ญหาให้กบั ผูบ้ ริหาร และแจ้งให้กบั ผูเ้ กีย% วข้องทราบ
(๒) เก็บรวบรวมหลักฐานต่าง ๆ ทีเ% ป็ นประโยชน์
(๓) บันทึกเหตุการณ์ หรือ จัดทํารายงานที%เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรเพื%อเก็บไว้
เป็ นแนวทางในการแก้ปัญหา
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๓.๔ การสํารองข้อ มูล
ผูใ้ ห้บริการต้องจัดให้มกี ารสํารองและทดสอบข้อมูลที%สาํ รองเก็บไว้อย่างสมํ%าเสมอ
เพื%อรักษาความถูกต้องสมบูรณ์ และสภาพความพร้อมใช้งานของการให้บริการ
แนวปฏิบตั ิ
(๑) สํารองข้อ มูล ที%สําคัญ และข้อ มูล อื%น ที%จําเป็ น ต่ อ การปฏิบ ัติงานสํา รอง
ให้พร้อมใช้งานได้
(๒) กําหนดวิธปี ฏิบตั ิ หรือขัน> ตอนในการสํารองข้อมูลให้ชดั เจน เช่น ข้อมูล
ทีจ% ะสํารอง ความถีใ% นการสํารองข้อมูล สื%อทีใ% ช้ สถานทีเ% ก็บ วิธกี ารเก็บรักษา และการนํามาใช้งาน
(๓) ทดสอบข้อมูลที%เก็บสํารองไว้อย่างสมํ%าเสมอ และให้เป็ นไปตามนโยบาย
การสํารองข้อมูลของผูใ้ ห้บริการ
๓.๕ การจัด ทํา แผนรองรับ การดํา เนิ นธุร กิ จ อย่า งต่ อ เนื อง หรือ แผนฉุก เฉิ น
ทางระบบสารสนเทศ
ผูใ้ ห้บริการต้องจัดทําแผนสร้างความต่อเนื%องให้กบั การให้บริการการชําระเงิน
ทางอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ และนํ า แผนมาดํ า เนิ น การเพื%อ ให้บ ริก ารสามารถดํ า เนิ น ต่ อ ไปได้ต าม
ระยะเวลาทีก% ําหนดไว้หลังจากทีม% เี หตุการณ์ทท%ี ําให้บริการหยุดชะงัก
แนวปฏิบตั ิ
(๑) วิเคราะห์และระบุความเสีย% ง และการดําเนินงานทีส% าํ คัญของการให้บริการ
(๒) กํ า หนดระยะเวลาหยุ ด ดํ า เนิ น งานที% ย อมรับ ได้ ( Recovery Time
Objectives)
(๓) จัดทําแผนเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร กําหนดขัน> ตอนรายละเอียดการดําเนินการ
เมื%อ มีก ารหยุด ชะงัก ของการดํา เนิ น งานที%สําคัญ เพื%อ ให้ส ามารถกลับ มาดําเนิ น งานได้ต าม
ระยะเวลาทีก% ําหนดรายละเอียดของแผนอย่างน้อยประกอบด้วย
ก. ชื%อแผน
ข. วัตถุประสงค์ และขอบเขตของแผน
ค. รายละเอีย ดของระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ ทรัพ ยากรที%จํ าเป็ น
สําหรับปฏิบตั งิ านทดแทน
ง. ผู้รบั ผิด ชอบ ผู้ม ีอํ านาจตัด สิน ใจ การติด ต่ อ สื%อ สารกับ ผู้เกี%ย วข้อ ง
ทัง> ภายในและภายนอก
จ. วิธกี ารปฏิบตั กิ รณีเกิดปั ญหา และสถานทีป% ฏิบตั งิ านทดแทน
(๔) จัดให้มกี ารฝึ กอบรมแผนแก่พนักงานและผูม้ สี ่วนเกี%ยวข้องกับการดําเนินการ
ตามแผนอย่างสมํ%าเสมอ
(๕) ทดสอบและทบทวนแผนสําหรับการดําเนินงานที%สําคัญอย่างน้อยปี ละ ๑ ครัง>
หรือเมื%อมีการเปลีย% นแปลงปั จจัยทีม% ผี ลต่อความเสีย% ง
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๓.๖ การบํารุงรัก ษาอุปกรณ์ร ะบบสารสนเทศ
ผู้ให้บริการต้อ งกําหนดให้ม ีการบํารุงรัก ษาอุป กรณ์ ต่าง ๆ อย่างสมํ%าเสมอ
เพื%อให้อุปกรณ์ทํางานได้อย่างต่อเนื%อง และอยูใ่ นสภาพทีม% คี วามสมบูรณ์ต่อการใช้งาน
แนวปฏิบตั ิ
กําหนดให้ม ีการบํารุงรักษาอุปกรณ์ ต่าง ๆ อย่างสมํ%าเสมอ เพื%อ ให้อุปกรณ์
ทํางานได้อย่างต่อเนื%อง และให้อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา
๔. การตรวจสอบความม นคงปลอดภั
ั
ย ทางระบบสารสนเทศ
ผูใ้ ห้บริการจะต้องจัดให้มกี ารตรวจสอบความมั %นคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศ
อย่างสมํ%าเสมอ อย่างน้อยปี ละ ๑ ครัง> เพื%อให้ม ั %นใจได้ว่านโยบายและมาตรการการรักษาความมั %นคง
ปลอดภัยทางระบบสารสนเทศที%เกี%ยวข้อ งกับการให้บริการเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภ าพมั %นคง
ปลอดภัยสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื%อง
แนวปฏิบตั ิ
(๑) จัดให้มผี ู้ตรวจสอบและดําเนินการตรวจสอบความมั %นคงปลอดภัยทางระบบ
สารสนเทศในเรื%อ งที%ม ีค วามเสี%ย งหรือ มีค วามสํา คัญ ต่ อ การให้บ ริก ารอย่างน้ อ ยปี ล ะ ๑ ครัง>
และจัดทํารายงานผลการตรวจสอบเสนอผูบ้ ริหารของผู้ให้บริการเพื%อพิจารณาระดับความเสีย% ง
ที%เป็ นอยู่ แ ละกํ า หนดแนวทางการปรับ ปรุง และแจ้ง ให้ห น่ ว ยงานภายในที%เกี%ย วข้อ งทราบ
เพื%อนําไปปฏิบตั ิ
(๒) ติดตาม ตรวจสอบการให้บริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็ นไปตาม
กฎระเบีย บข้อ บังคับ ที%เกี%ย วข้อ งทัง> หมด เพื%อ หลีก เลี%ย งการละเมิด ข้อ กํ าหนดทางกฎหมาย
ระเบียบปฏิบตั ิ ข้อกําหนดในสัญญา และข้อกําหนดด้านความมั %นคงปลอดภัย
ฝ่ ายนโยบายระบบการชําระเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย
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ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
เรื%อง หลักเกณฑ์การพิจารณาลงโทษปรับทางปกครอง
สําหรับผูป้ ระกอบธุรกิจให้บริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที% ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๐
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วย
ธุรกรรมทางอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบมาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๓ แห่ ง
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็ก ทรอนิ กส์ได้กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื%อนไขในการพิจารณาลงโทษปรับทางปกครองดังนี>
ข้อ ๑ ประกาศนี>เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
เรื%อง หลักเกณฑ์การพิจารณาลงโทษปรับทางปกครองสําหรับผูป้ ระกอบธุรกิจให้บริการ
การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที% ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐”
ข้อ ๒ ให้ ย กเลิก ประกาศคณะกรรมการธุ ร กรรมทางอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ เรื%อ ง
หลัก เกณฑ์ ก ารพิจ ารณาลงโทษปรับ ทางปกครองสํา หรับ ผู้ป ระกอบธุ รกิจ ให้บ ริก าร
การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้ อ ๓ ให้ ป ระธานกรรมการธุ ร กรรมทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ เป็ นผู้ ร ัก ษาการ
ตามประกาศนี>
หมวด ๑
บททัวไป
%
ข้อ ๔ ในประกาศนี>
“การพิ จ ารณาลงโทษปรับ ทางปกครอง” หมายความว่ า การดํ า เนิ น การ
ที%เกี%ย วกับ การพิจ ารณาลงโทษปรับ ทางปกครองสํา หรับ ผู้ป ระกอบธุ ร กิจ ให้ บ ริก าร
การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
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“พนัก งานเจ้า หน้ า ที%” หมายความว่า ผู ้ว่า การธนาคารแห่ ง ประเทศไทย
หรือ ผู ้ซึ%ง ผู ้ว่า การธนาคารแห่งประเทศไทยแต่งตัง> ให้ปฏิบตั ิการตามพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๑
“ผู้ถูกกล่าวหา” หมายความว่า ผู้ให้บริการตามที%กําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา
ว่ าด้วยการควบคุ ม ดู แ ลธุ ร กิจ บริก ารการชํ า ระเงิน ทางอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ พ.ศ. ๒๕๕๑
ซึ%ง พนั ก งานเจ้า หน้ า ที% พิ จ ารณาในเบื>อ งต้ น แล้ว เห็น ว่ า มีก ารกระทํ า ที%มีมู ล เข้า ข่ า ย
เป็ นการกระทําผิดทีม% โี ทษปรับทางปกครอง
“ผูถ้ ูกสังปรั
% บ” หมายความว่า ผูก้ ระทําการฝ่ าฝืนพระราชบัญญัตวิ ่าด้วยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ ทีค% ณะกรรมการมีคาํ สังปรั
% บ
“ค่าปรับ” หมายความว่า เงินค่าปรับทางปกครองที%คณะกรรมการกําหนดให้
ผู้ก ระทํ า การฝ่ าฝื น พระราชบัญ ญัติว่ า ด้ว ยธุ ร กรรมทางอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ พ.ศ. ๒๕๔๔
ชําระให้แก่คณะกรรมการ
ข้อ ๕ ในการพิจารณาและมีคําสังลงโทษปรั
%
บทางปกครอง และการพิจารณา
อุทธรณ์คําสังดั
% งกล่าว นอกจากทีก% ําหนดไว้ในประกาศนี>ให้นํากฎหมายว่าด้วยวิธปี ฏิบตั ิ
ราชการทางปกครองมาใช้บงั คับโดยอนุโลม
ข้อ ๖ การแจ้ง ข้อ กล่ า วหา การแจ้ง กํ า หนดนั ด การแจ้ง คํา สัง% ลงโทษปรับ
ทางปกครอง หรือการอย่างอื%นให้กระทําเป็ นหนังสือ
ข้อ ๗ ในกรณีมเี หตุจําเป็ นเร่งด่วนหรือผู้ให้บริการได้แสดงความจํานงให้แจ้ง
ด้วยวิธอี %นื การแจ้งข้อกล่าวหา การแจ้งกําหนดนัด การแจ้งคําสังลงโทษปรั
%
บทางปกครอง
หรือ การอย่ า งอื%น จะใช้วิธีส่ง ทางโทรสาร จดหมายอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ หรือ วิธีอ%ืน ตามที%
ผู้ให้บริการได้แจ้งความจํานงไว้ก็ได้ แต่ ต้องมีหลัก ฐานการส่ง และต้องจัดส่งหนังสือ
แจ้งให้แก่ผู้ให้บ ริก ารในทัน ทีท%ีอาจกระทําได้ ในกรณี น>ีให้ถือว่าผู้ให้บ ริการได้รบั แจ้ง
ตามวัน เวลาทีป% รากฏในหลักฐานการส่งโทรสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธอี %นื นัน>
เว้นแต่จะมีการพิสจู น์ได้ว่าไม่มกี ารได้รบั หรือได้รบั ก่อนหรือหลังจากนัน>
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หมวด ๒
การพิจารณาและการมีคาํ สังลงโทษปรั
%
บทางปกครอง
ข้อ ๘ เมื%อพนักงานเจ้าหน้าที%รวบรวมข้อเท็จจริงและพิจารณาในเบื>องต้นแล้ว
เห็นว่าผูถ้ ูกกล่าวหาใดมีการกระทําทีม% มี ูลควรจะได้รบั โทษปรับทางปกครอง ให้รายงาน
ข้อเท็จจริงพร้อมทัง> เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเพื%อพิจารณาตามความในหมวดนี>
ต่อไป
ส่วนที% ๑
การพิจารณาทางปกครอง
ข้อ ๙ การพิจารณาทางปกครองให้รวมถึงการดําเนินการ ดังต่อไปนี>
(๑) การแสวงหาพยานหลักฐานทีเ% ห็นว่าจําเป็ นแก่การพิสจู น์ขอ้ เท็จจริง
(๒) การรับ ฟั งพยานหลัก ฐาน คํ า ชี>แ จงของผู้ ถู ก กล่ า วหา ความเห็ น ของ
พนักงานเจ้าหน้าที% คณะกรรมการ หรือพยานบุคคลหรือพยานผู้เชี%ยวชาญที%พนักงาน
เจ้าหน้าที% คณะกรรมการ หรือผูถ้ ูกกล่าวหากล่าวอ้าง
(๓) การขอข้อเท็จจริงหรือความเห็นจากพยานบุคคล หรือพยานผูเ้ ชีย% วชาญ
(๔) การขอให้ผคู้ รอบครองเอกสารส่งเอกสารทีเ% กีย% วข้อง
(๕) การออกไปตรวจสถานที%
ผู้ถู ก กล่าวหาต้อ งให้ค วามร่วมมือกับ พนักงานเจ้าหน้ าที%และคณะกรรมการ
ในการพิสจู น์ขอ้ เท็จจริงและมีหน้าทีแ% จ้งพยานหลักฐานทีต% นทราบแก่พนักงานเจ้าหน้าที%
และคณะกรรมการ
ข้ อ ๑๐ เมื% อ คณะกรรมการได้ ร ับ รายงานจากพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที% แ ล้ ว
หากพิจารณาเห็นว่าผูถ้ ูกกล่าวหาไม่ได้กระทําผิดให้คณะกรรมการมีคาํ สังยกข้
% อกล่าวหา
แต่ถา้ พิจารณาเห็นว่ามีมลู ทีผ% ถู้ ูกกล่าวหาควรจะได้รบั โทษปรับทางปกครอง ให้คณะกรรมการ
แจ้งข้อกล่าวหาให้ผถู้ ูกกล่าวหาทราบเพื%อโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน
ในกรณีท%คี ณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าพยานหลักฐานที%มอี ยู่ไม่เพียงพอ
จะพิจารณาให้คณะกรรมการแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าทีแ% สวงหาพยานหลักฐานเพิม% เติม
และรายงานต่อคณะกรรมการเพื%อพิจารณาต่อไป

๖๓๗

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

คอมพิวเตอร์และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

เมื%อ ได้ ร ับ แจ้ง ข้อ กล่ า วหา ผู้ ถู ก กล่ า วหามีสิท ธิย%ืน คํ า ชี>แ จงแก้ ข้อ กล่ า วหา
ต่อคณะกรรมการภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ทีไ% ด้รบั แจ้ง
สิทธิย%ืนคําชี>แจงตามวรรคสามมิให้นํามาใช้บ ังคับในกรณี ดงั ต่ อไปนี> เว้นแต่
คณะกรรมการจะเห็นสมควรปฏิบตั เิ ป็ นอย่างอื%น
(๑) เมื%อมีความจําเป็ นเร่งด่วนหากปล่อยให้เนิ%นช้าไปจะก่อให้เกิดความเสียหาย
อย่างร้ายแรงแก่ผหู้ นึ%งผูใ้ ดหรือจะกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ
(๒) เมื%อเป็ นข้อเท็จจริงทีผ% ถู้ ูกกล่าวหาเองได้ให้ไว้ในคําชีแ> จงหรือในการให้ถ้อยคํา
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที%
(๓) เมื%อโดยสภาพเห็นได้ชดั ในตัวว่าการให้โอกาสดังกล่าวไม่อาจกระทําได้
ข้อ ๑๑ ภายใต้บงั คับข้อ ๗ ในการแจ้งข้อกล่าวหา ให้คณะกรรมการแจ้งคําสัง%
โดยทําเป็ นหนังสือโดยมีสาระสําคัญ ดังต่อไปนี>
(๑) ชื%อผูถ้ ูกกล่าวหา
(๒) การกระทําทัง> หลายทีเ% ข้าข่ายเป็ นความผิดทีม% โี ทษปรับทางปกครอง พร้อมทัง>
ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ตามสมควรเกีย% วกับการกระทําดังกล่าว
(๓) บทบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกําหนดตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุ ม ดูแ ลการประกอบธุ ร กิจ บริก ารการชํ า ระเงิน ทางอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ท%ีเห็น ว่ า
ผูถ้ ูกกล่าวหาฝ่ าฝืนไม่ปฏิบตั หิ รือปฏิบตั ไิ ม่ถูกต้อง
ข้อ ๑๒ เมื%อ คณะกรรมการได้ แ จ้ง ข้อ กล่ า วหาแล้ว ผู้ ถู ก กล่ า วหาไม่ ช>ีแ จง
ข้อ กล่ า วหาภายในกําหนดเวลา ตามข้อ ๑๐ วรรคสาม หรือเป็ นกรณี ท%ีคณะกรรมการ
เห็นสมควรปฏิบ ัติตามวรรคสี% ให้ค ณะกรรมการพิจารณาพยานหลัก ฐานประกอบกับ
คําชีแ> จงแก้ขอ้ กล่าวหา (ถ้ามี) ถ้าเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระทําผิด ให้คณะกรรมการ
มีคําสังยกข้
% อกล่าวหา แต่ถ้าเห็นว่าผูถ้ ูกกล่าวหากระทําผิดให้พจิ ารณากําหนดโทษปรับ
ทางปกครองแล้วมีคาํ สังลงโทษปรั
%
บทางปกครองต่อไป
ให้คณะกรรมการแจ้งผลการพิจารณาให้ผถู้ ูกกล่าวหาทราบโดยเร็ว
ข้อ ๑๓ การประชุม ของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุม อย่างน้ อ ย
กึง% หนึ%งจึงจะเป็ นองค์ประชุม
การลงมติข องที%ป ระชุ ม ให้ถือเสีย งข้างมาก กรรมการคนหนึ% งให้มีห นึ% งเสีย ง
ในการลงคะแนน ทัง> นี> ในกรณีท%ไี ม่ใช่การวินิจฉัยชี>ขาดเพื%อพิจารณากําหนดโทษปรับ
ทางปกครอง ถ้าปรากฏว่าคะแนนเสียงเท่ากันประธานในที%ประชุมอาจออกเสียงเพิม% ขึน>
อีกเสียงหนึ%งเป็ นเสียงชีข> าด
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ส่วนที% ๒
การกําหนดลงโทษปรับทางปกครอง
ข้อ ๑๔ ในการพิ จ ารณาโทษปรับ ทางปกครองที% จ ะใช้ ก ับ ผู้ ถู ก กล่ า วหา
คณะกรรมการต้องคํานึงถึงปั จจัย ดังต่อไปนี>
(๑) ความผิดเกิดขึ>นโดยความจงใจ หรือความประมาทเลินเล่ ออย่างร้ายแรง
หรือขาดความระมัดระวังตามสมควร
(๒) ประโยชน์ทผ%ี ถู้ ูกกล่าวหาหรือบุคคลทีเ% กีย% วข้องกับการกระทําผิดหรือบุคคล
อื%นได้รบั หรือจะได้รบั จากการกระทํานัน>
(๓) ความเสียหายทีเ% กิดจากการกระทํานัน>
(๔) ระดับโทษปรับทางปกครองที%เคยใช้กบั ผู้ถูกกล่าวหารายอื%นในความผิด
ทํานองเดียวกัน (ถ้ามี)
(๕) ประวัติ ก ารถู ก ลงโทษทางปกครองของผู้ ถู ก กล่ า วหา หรือ ในกรณี ท%ี
ผูถ้ ูกกล่าวหาเป็ นนิตบิ ุคคล ให้หมายความรวมถึงประวัตกิ ารถูกลงโทษปรับทางปกครอง
ของบุคลากรทีเ% กีย% วข้องกับการกระทําของนิตบิ ุคคลทีถ% ูกกล่าวหานัน>
(๖) ข้อเท็จจริงอื%น ๆ ทีเ% กีย% วข้อง
ส่วนที% ๓
คําสังลงโทษปรั
%
บทางปกครอง
ข้อ ๑๕ คํา สังลงโทษปรั
%
บ ทางปกครองให้ทํ า เป็ น หนั งสือ ระบุ วัน เดือ น ปี
ทีท% าํ คําสังโทษปรั
%
บทางปกครองทีล% ง รวมทัง> ชื%อ ลายมือชื%อประธานกรรมการ
ข้อ ๑๖ คําสังลงโทษปรั
%
บทางปกครองต้องจัดให้มเี หตุผลไว้ดว้ ย และเหตุผลนัน>
อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
(๑) ข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ
(๒) ข้อกฎหมายทีอ% า้ งอิง
(๓) ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ
ความในวรรคหนึ%งไม่ใช้บงั คับกับกรณี ดังต่อไปนี>
(๑) เหตุผลนัน> เป็ นทีร% กู้ นั อยู่แล้วโดยไม่จาํ เป็ นต้องระบุอกี
(๒) เป็ นกรณีทต%ี อ้ งรักษาไว้เป็ นความลับ
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(๓) เป็ นกรณี เร่งด่วน แต่ต้องให้เหตุ ผลเป็ นลายลักษณ์ อ กั ษรในเวลาอันควร
หากผูถ้ ูกลงโทษร้องขอ คําสังลงโทษปรั
%
บทางปกครองให้ใช้ตามแบบ ทปค. ๑ ท้ายประกาศนี>
ข้อ ๑๗ การออกคําสังลงโทษปรั
%
บ ทางปกครอง คณะกรรมการอาจมีคําสัง%
ให้ผถู้ ูกลงโทษดําเนินการใด ๆ เพื%อแก้ไขให้ถูกต้องหรือเหมาะสมได้
ข้อ ๑๘ คําสังลงโทษปรั
%
บทางปกครองให้มผี ลใช้ยนั ต่อผูถ้ ูกลงโทษตัง> แต่ขณะที%
ผูน้ นั > ได้รบั แจ้งเป็ นต้นไป
ส่วนที% ๔
การอุทธรณ์
ข้ อ ๑๙ การอุ ท ธรณ์ คํ า สัง% ลงโทษปรับ ทางปกครองของคณะกรรมการ
ตามมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ แห่ งพระราชบัญ ญัติว่าด้ว ยธุรกรรมทางอิเล็ก ทรอนิ ก ส์
พ.ศ. ๒๕๔๔ ให้ผอู้ ุทธรณ์ย%นื ฟ้ องต่อศาลปกครอง
ส่วนที% ๕
การบังคับโทษปรับทางปกครอง
ข้อ ๒๐ เมื%อถึงกําหนดให้ชําระค่าปรับตามคําสังลงโทษปรั
%
บทางปกครองแล้ว
ไม่ มี ก ารชํ า ระโดยถู ก ต้ อ งครบถ้ ว น ให้ ห ั ว หน้ า สํ า นั ก งานคณะกรรมการธุ ร กรรม
ทางอิเล็ก ทรอนิ ก ส์มีห นั งสือ เตือ นให้ผู้ถู ก สัง% ปรับ ชํ าระภายในเวลาที%กํ าหนดแต่ ต้อ ง
ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน หนังสือแจ้งเตือนให้ชาํ ระค่าปรับทางปกครองให้ใช้ตามแบบ ทปค. ๒
ท้ายประกาศนี>
เมื%อครบกําหนดเวลาให้นําเงินมาชําระตามหนังสือแจ้งเตือนแล้ว ถ้าผูถ้ ูกสังปรั
% บ
ไม่ ชํ า ระหรือ ชํ า ระค่ า ปรับ ไม่ ค รบถ้ ว น ให้ ค ณะกรรมการฟ้ องคดี ต่ อ ศาลปกครอง
เพื%อบังคับชําระค่าปรับทางปกครอง
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๑ บรรดาการดําเนินการเพื%อลงโทษปรับทางปกครองใดที%ได้ดําเนินการ
ไปแล้ ว ตามประกาศคณะกรรมการธุ ร กรรมทางอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ เรื%อ ง หลัก เกณฑ์

๖๔๐

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

คอมพิวเตอร์และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

การพิจารณาลงโทษปรับทางปกครองสําหรับ ผู้ป ระกอบธุ รกิจให้บริการการชําระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้ดําเนินการต่อไปตามประกาศฉบับดังกล่าวจนเสร็จสิน>
เว้นแต่การอุทธรณ์คาํ สังลงโทษปรั
%
บทางปกครองและการบังคับโทษปรับทางปกครอง
ข้อ ๒๒๔๘ ประกาศนี>ให้ใช้บงั คับตัง> แต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุ เบกษา
เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที% ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจทิ ลั เพื%อเศรษฐกิจและสังคม
ประธานกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

๔๘ ราชกิจจานุ เบกษา

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

๖๔๑

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

คอมพิวเตอร์และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

๖๔๒

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

คอมพิวเตอร์และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

๖๔๓

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

คอมพิวเตอร์และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
ที% สนช. ๒/๒๕๕๙
เรื%อง มาตรฐานชิปการ์ดกลางสําหรับบัตรเดบิตทีอ% อกและมีการใช้จ่ายภายในประเทศ
ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
๑. เหตุผลในการออกประกาศ
ด้วยคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ออกประกาศคณะกรรมการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื%อง หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื%อนไขในการประกอบธุรกิจ
บริก ารการชํ า ระเงิน ทางอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ข องสถาบัน การเงิน เฉพาะกิจ พ.ศ. ๒๕๕๙
เพื%อยกระดับความปลอดภัยในการให้บริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจน
สร้างความเชื%อ มันต่
% อระบบการเงิน และระบบการชําระเงินของประเทศ จึงกําหนดให้
บัตรเดบิตทีอ% อกและมีการใช้จ่ายภายในประเทศต้องใช้มาตรฐานชิปการ์ดกลาง เพื%อให้มี
ความปลอดภัยเทียบเท่ามาตรฐานสากล และเสริมสร้างความเชื%อมันในการทํ
%
าธุรกรรม
การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ อันเป็ นการสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ National e - Payment
ของรัฐบาล
ธนาคารแห่ งประเทศไทย (ธปท.) ได้ห ารือกับ สมาคมธนาคารไทย สมาคม
ธนาคารนานาชาติ และสภาสถาบัน การเงิน ของรัฐแล้ว จึงเห็น ควรประกาศกํ าหนด
มาตรฐานชิป การ์ด กลางสํ า หรับ บัต รเดบิต ที%อ อกและมีก ารใช้ จ่ า ยภายในประเทศ
โดยมีหลักการว่ามาตรฐานชิปการ์ดกลางดังกล่าว ต้องเป็ นมาตรฐานชิปการ์ดสําหรับ
บัตรเดบิตที%ออกและมีการใช้จ่ายภายในประเทศที%ได้มาตรฐานระดับสากลเป็ นทีย% อมรับ
และเหมาะสมกับธุรกิจ การชําระเงินของไทย สนับ สนุ น การทําธุรกรรมด้วยบัตรเดบิต
ให้มีค วามมัน% คงปลอดภัย น่ าเชื%อ ถือ และรองรับ การให้บ ริก ารที%ข้ามเครือ ข่ายกัน ได้
(Interoperability) อันจะเป็ นประโยชน์ ต่อระบบการชําระเงินของประเทศและเศรษฐกิจ
โดยรวม และการประกาศกําหนดมาตรฐานชิปการ์ดกลางนี> จะไม่เป็ นการกีดกันหรือสร้าง
อุปสรรคในการแข่งขันหรือมีขอ้ จํากัดในการประกอบธุรกิจ
๒. อํานาจตามกฎหมาย
อาศัย อํ า นาจตามความในข้ อ ๓๑ แห่ ง ประกาศคณะกรรมการธุ ร กรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื%อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื%อนไขในการประกอบธุรกิจบริการ
การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. ๒๕๕๙

๖๔๔

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

คอมพิวเตอร์และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

๓. ขอบเขตการบังคับใช้
ประกาศฉบับ นี> ให้ใช้บ ังคับ กับ ผู้ให้บ ริก ารตามพระราชกฤษฎีก าว่าด้วยการ
ควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ข องสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
พ.ศ. ๒๕๕๙
๔. เนื>อหา
๔.๑ เพื% อ ใช้ เป็ นมาตรฐานกลางในการออกบัต รเดบิ ต ของผู้ อ อกบัต ร ธปท.
จึงกํ าหนดให้ม าตรฐานไทยชิป การ์ด เป็ น มาตรฐานชิป การ์ด กลางสําหรับ บัต รเดบิต
ทีอ% อกและมีการใช้จ่ายภายในประเทศ ทัง> นี> การกําหนดมาตรฐานดังกล่าวได้ผ่านการหารือ
กับสมาคมธนาคารไทย สมาคมธนาคารนานาชาติ และสภาสถาบันการเงินของรัฐแล้ว
๔.๒ เพื%อให้มาตรฐานชิปการ์ดกลางสําหรับบัตรเดบิตที%ออกและมีการใช้จ่าย
ภายในประเทศเป็ นไปตามมาตรฐานสากล เป็ นทีย% อมรับและเหมาะสมกับธุรกิจการชําระเงิน
ของไทย ธปท. อาจกําหนด เพิม% เติม แก้ไข หรือเปลีย% นแปลงเงื%อนไขได้ตามทีเ% ห็นสมควร
๕. วันเริม% ต้นบังคับใช้
ประกาศนี>ให้ใช้บงั คับนับแต่วนั ทีป% ระกาศในราชกิจจานุ เบกษาเป็ นต้นไป๔๙
ประกาศ ณ วันที% ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
วิรไท สันติประภพ
ผูว้ ่าการ
ธนาคารแห่งประเทศไทย

๔๙ ราชกิจจานุ เบกษา

เล่ม ๑๓๔/ตอนพิเศษ ๑๓ ง/หน้า ๓๑/๑๒ มกราคม ๒๕๖๐

๖๔๕

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

คอมพิวเตอร์และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

พระราชบัญญัติ
การพัฒนาดิจทิ ลั เพื%อเศรษฐกิจและสังคม
พ.ศ. ๒๕๖๐
สมเด็จพระเจ้าอยู่หวั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที% ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เป็ นปี ท%ี ๒ ในรัชกาลปั จจุบนั
สมเด็จพระเจ้าอยู่หวั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการ
โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยทีเ% ป็ นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาดิจทิ ลั เพื%อเศรษฐกิจและสังคม
จึง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้า ฯ ให้ต ราพระราชบัญ ญั ติข>ึน ไว้โ ดยคํ า แนะนํ า
และยินยอมของสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ดังต่อไปนี>
มาตรา ๑ พระราชบัญ ญั ติ น>ี เรีย กว่ า “พระราชบัญ ญั ติ ก ารพัฒ นาดิจิท ั ล
เพื%อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐”
มาตรา ๒ ๑ พระราชบั ญ ญั ติ น>ี ใ ห้ ใ ช้ บ ั ง คั บ ตั ง> แต่ ว ั น ถั ด จากวัน ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตนิ >ี
“ดิจิท ัล ” หมายความว่ า เทคโนโลยีท%ีใช้วิธีก ารนํ า สัญ ลัก ษณ์ ศู น ย์แ ละหนึ% ง
หรือสัญลักษณ์ อ%นื มาแทนค่าสิง% ทัง> ปวง เพื%อใช้สร้าง หรือก่อให้เกิดระบบต่าง ๆ เพื%อให้
มนุษย์ใช้ประโยชน์
“ดิจิท ัล เพื%อ เศรษฐกิจ และสังคม” หมายความว่ า ระบบเศรษฐกิจ และสัง คม
ที%มีก ารติดต่ อสื%อ สาร การผลิต การอุ ปโภคบริโภค การใช้สอย การจําหน่ ายจ่ายแจก
การพาณิ ช ย์อิเล็ก ทรอนิ ก ส์ การทํ า ธุ ร กรรมทางอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ การคมนาคมขนส่ ง
การโลจิสติกส์ การศึกษา การเกษตรกรรม การอุตสาหกรรม การสาธารณสุข การเงิน
การลงทุน การภาษีอากร การบริหารจัดการข้อมูล และเนื>อหาหรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และสัง คมอื%น ใด หรือ การใด ๆ ที%มีก ระบวนการหรือ การดํ า เนิ น งานทางดิจิท ัล หรือ
๑ ราชกิจจานุ เบกษา

เล่ม ๑๓๔/ตอนที% ๑๐ ก/หน้า ๑/๒๔ มกราคม ๒๕๖๐

๖๔๖
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ทางอิเล็กทรอนิกส์ ทัง> ในกิจ การกระจายเสียง กิจ การโทรทัศน์ กิจ การวิท ยุค มนาคม
กิจการโทรคมนาคม กิจ การสื%อ สารดาวเทียม และการบริห ารคลื%นความถี% โดยอาศัย
โครงสร้างพืน> ฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื%อสาร รวมทัง> เทคโนโลยีทม%ี กี ารหลอมรวม
หรือเทคโนโลยีอ%นื ใดในทํานองเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน
“หน่ วยงานของรัฐ” หมายความว่า ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน
องค์กรอิสระและหน่ วยงานอื%นของรัฐ และหมายความรวมถึงคณะกรรมการที%มอี ํานาจ
หน้าทีเ% กีย% วกับกิจการใด ๆ ทีใ% ช้ประโยชน์จากดิจทิ ลั
“รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณ
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการดิจทิ ลั เพื%อเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ
“เลขาธิก าร” หมายความว่ า เลขาธิก ารคณะกรรมการดิจิท ัล เพื%อ เศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
“สํา นั ก งาน” หมายความว่ า สํา นั ก งานคณะกรรมการดิจิท ัล เพื%อ เศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนพัฒนาดิจทิ ลั เพื%อเศรษฐกิจและสังคม
“คณะกรรมการบริหารกองทุน” หมายความว่า คณะกรรมการบริห ารกองทุน
พัฒนาดิจทิ ลั เพื%อเศรษฐกิจและสังคม
“ผูอ้ าํ นวยการ” หมายความว่า ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผรู้ กั ษาการตามพระราชบัญญัตนิ >ี
มาตรา ๔ ให้รฐั มนตรีว่าการกระทรวงดิจทิ ลั เพื%อเศรษฐกิจและสังคมรักษาการ
ตามพระราชบัญญัตนิ >ี
หมวด ๑
การพัฒนาดิจทิ ลั เพื%อเศรษฐกิจและสังคม
มาตรา ๕ เพื% อ ให้ ก ารพัฒ นาดิจิท ัล เกิด ประโยชน์ ต่ อ เศรษฐกิจ และสัง คม
ของประเทศ เป็ นส่วนรวม ให้คณะรัฐมนตรีจดั ให้มนี โยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย
การพัฒนาดิจทิ ลั เพื%อเศรษฐกิจและสังคมขึน> ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
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การประกาศใช้ แ ละการแก้ ไ ขปรับ ปรุ ง นโยบายและแผนระดับ ชาติ ว่ า ด้ว ย
การพัฒ นาดิจิท ัล เพื% อ เศรษฐกิจ และสัง คม ให้ ทํ า เป็ นประกาศพระบรมราชโองการ
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื%อ มีก ารประกาศใช้น โยบายและแผนระดับ ชาติว่ า ด้ ว ยการพัฒ นาดิจิท ัล
เพื%อเศรษฐกิจและสังคมแล้วหน่ วยงานของรัฐต้องดําเนินการตามอํานาจหน้าที%ของตน
ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติดงั กล่าว
มาตรา ๖ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจทิ ลั เพื%อเศรษฐกิจ
และสังคมมีเป้ าหมายและแนวทางอย่างน้อย ดังต่อไปนี>
(๑) การดําเนินการและการพัฒนาให้การใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ก่อให้เกิดประโยชน์
สูง สุ ด โดยวิธีก ารอย่ า งหนึ% ง อย่ า งใดที%ทํ า ให้ ส ามารถใช้ ร่ ว มกัน หรือ เชื%อ มโยงกัน ได้
หรือวิธอี %นื ใดทีเ% ป็ นการประหยัดทรัพยากรของชาติและเกิดความสะดวกต่อผูท้ %เี กีย% วข้อง
รวมถึงการเพิม% ประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
(๒) การพั ฒ นาโครงสร้า งพื> น ฐานทางเทคโนโลยีดิ จิท ัล ที% เ ป็ นการพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคม ซึ%งต้องครอบคลุมโครงข่ายการติดต่ อสื%อสาร แพร่เสียง แพร่ภาพ
ในทุกรูปแบบไม่ว่าจะอยู่ในภาคพืน> ดินพืน> นํ>า ในอากาศ หรืออวกาศ และเป้ าหมายในการ
ใช้คลื%นความถี%ให้เกิดประโยชน์ สูงสุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และประโยชน์
ของประชาชน
(๓) การส่งเสริมและสนับสนุ นให้มรี ะบบการให้บริการหรือแอพพลิเคชันสํ
% าหรับ
ประยุกต์ใช้งานด้วยเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
(๔) การส่งเสริมให้เกิดมาตรฐานหรือกฎเกณฑ์ในการใช้งานเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
ให้สอดคล้องกันเพื%อให้การทํางานระหว่างระบบสามารถทํางานเชื%อมโยงกันได้อย่างมี
ความมันคงปลอดภั
%
ย อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน รวมตลอดทัง> ทําให้ระบบหรือการให้บริการ
มีความน่ าเชื%อถือ และแนวทางการส่งเสริมให้เกิดการใช้งานเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ในการทํา
ธุรกรรมทางอิเล็ก ทรอนิ ก ส์แ ละพาณิ ช ย์อิเล็ก ทรอนิ ก ส์ และมีห ลัก ประกัน การเข้าถึง
และใช้ประโยชน์ของประชาชนอย่างเท่าเทียม ทัวถึ
% ง และเป็ นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบตั ิ
(๕) การส่งเสริม และสนับ สนุ น การพัฒ นาให้เกิด อุต สาหกรรมและนวัตกรรม
ด้านเทคโนโลยีดิจทิ ลั การพัฒ นาให้เกิดการใช้เทคโนโลยีดจิ ิทลั เพื%อสร้างหรือเผยแพร่
เนื>อหาผ่านทางสื%อที%ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและความมันคง
%
ของประเทศ
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(๖) การส่งเสริมและสนับสนุ นการผลิตและพัฒนากําลังคน ให้เกิดความพร้อม
และความรู้ ด้ า นเทคโนโลยี ดิจิ ท ัล และส่ ง เสริม และสนั บ สนุ น ให้ ห น่ ว ยงานของรัฐ
และเอกชน ใช้เทคโนโลยีดิจทิ ลั ให้เกิดประโยชน์ ทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทัง> สร้าง
ความตระหนักและรูเ้ ท่าทันสื%อและสารสนเทศอื%น ส่งเสริมและสนับสนุ นให้ลดความเหลื%อมลํ>า
ในการเข้าถึงบริการทีจ% าํ เป็ นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชน
(๗) การพัฒ นาคลัง ข้อ มูล และฐานข้อ มูล ดิจ ทิ ลั การบริห ารจัด การความรู้
รวมทั ง> การส่ง เสริม เพื%อ ให้ม รี ะบบที เ% ป็ น ศูน ย์แ ห่ง การเรีย นรู แ้ ละให้บ ริก ารข้อ มูล
ทางอิเล็กทรอนิกส์ทท%ี นั สมัย ซึง% เอือ> ต่อการนําไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบทีเ% หมาะกับยุคสมัย
หมวด ๒
คณะกรรมการ
ส่วนที% ๑
คณะกรรมการดิจทิ ลั เพื%อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
มาตรา ๗ ให้มคี ณะกรรมการดิจทิ ลั เพื%อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประกอบด้วย
(๑) นายกรัฐมนตรี เป็ นประธานกรรมการ
(๒) รองนายกรัฐมนตรีทน%ี ายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็ นรองประธานกรรมการ
(๓) กรรมการโดยตําแหน่ ง ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
รัฐ มนตรีว่ า การกระทรวงการคลัง รัฐ มนตรีว่ า การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจทิ ลั เพื%อเศรษฐกิจและสังคม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิ ชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และผูว้ ่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
(๔) กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จํ า นวนไม่ น้ อ ยกว่ า ห้ า คนแต่ ไ ม่ เ กิ น แปดคน
ซึง% คณะรัฐมนตรีแต่งตัง>
ให้ปลัดกระทรวงดิจทิ ลั เพื%อเศรษฐกิจและสังคมเป็ นกรรมการและเลขานุ การ
และให้เลขาธิการเป็ นกรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ต ามวรรคหนึ% ง ให้ ค ณะรัฐ มนตรีแ ต่ ง ตัง> จากบุ ค คล
ซึง% มีความรู้ ความเชี%ยวชาญ และความสามารถเป็ นทีป% ระจักษ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
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และการสื%อ สาร ด้า นเศรษฐศาสตร์ ด้านสังคมศาสตร์ ด้านบริหารธุรกิจ ด้านกฎหมาย
หรือด้านอื%นทีเ% กีย% วข้องและเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของคณะกรรมการ
หลักเกณฑ์และวิธกี ารสรรหาบุคคลเพื%อเสนอคณะรัฐมนตรีแต่งตัง> เป็ นกรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒิ รวมทัง> การสรรหากรรมการผูท้ รงคุณวุฒเิ พื%อดํารงตําแหน่ งแทนผูท้ พ%ี น้ จาก
ตําแหน่งก่อนวาระตามมาตรา ๙ วรรคสอง ให้เป็ นไปตามระเบียบทีค% ณะรัฐมนตรีกําหนด
โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการ
มาตรา ๘ กรรมการผู้ทรงคุณ วุฒิต้องมีคุณ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้าม
ดังต่อไปนี>
(๑) มีสญ
ั ชาติไทย
(๒) มีอายุไม่เกินหกสิบห้าปี
(๓) ไม่เป็ นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็ นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๔) ไม่เป็ นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) ไม่เคยได้รบั โทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที%สุดให้จําคุก เว้นแต่ เป็ นโทษ
สําหรับความผิดทีไ% ด้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๖) ไม่ เคยถู ก ไล่ อ อก ปลดออก หรือ ให้อ อกจากราชการ หน่ ว ยงานของรัฐ
หรือหน่วยงานของเอกชนเพราะทุจริตต่อหน้าทีห% รือประพฤติชวอย่
ั % างร้ายแรง
(๗) ไม่ ป ระกอบอาชีพ หรือ วิช าชีพ อิส ระอื%น ใด หรือ เป็ น กรรมการ ผู้จดั การ
หรือลูกจ้างขององค์การเอกชนใดที%มสี ่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ขดั แย้งไม่ว่าโดยตรง
หรือโดยอ้อมกับการปฏิบตั หิ น้าทีใ% นตําแหน่งกรรมการ
(๘) ไม่เป็ นผูด้ าํ รงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิน% หรือผูบ้ ริหารท้องถิน%
กรรมการหรือ ผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ซึ% ง รับ ผิ ด ชอบการบริห ารพรรคการเมือ ง ที%ป รึก ษา
พรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าทีข% องพรรคการเมือง
มาตรา ๙ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒมิ วี าระการดํารงตําแหน่งคราวละสีป% ี
ในกรณี ท%ีมีก ารแต่ ง ตัง> กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เพิ% ม เติ ม หรือ แทนกรรมการ
ผู้ท รงคุณ วุฒิท%ีพ้นจากตําแหน่ งก่อนวาระ คณะรัฐมนตรีอาจแต่ งตัง> กรรมการเพิ%มเติม
หรือกรรมการแทนตําแหน่ งที%ว่างได้และให้ผู้ท%ไี ด้รบั แต่งตัง> เป็ นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เพิม% เติมหรือแทนตําแหน่งทีว% ่างนัน> ดํารงตําแหน่งได้เท่ากับวาระทีเ% หลืออยู่
เมื%อ ครบกํ าหนดตามวาระในวรรคหนึ% ง หากยัง มิไ ด้มีก ารแต่ งตัง> กรรมการ
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ข>ึน ใหม่ ใ ห้ ก รรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ซ%ึง พ้ น จากตํ า แหน่ ง อยู่ ใ นตํ า แหน่ ง
เพื%อดําเนินงานต่อไปจนกว่าจะได้มกี ารแต่งตัง> กรรมการผูท้ รงคุณวุฒขิ น>ึ ใหม่
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เพื%อให้ได้มาซึง% กรรมการผูท้ รงคุณวุฒชิ ุดใหม่เข้ามาปฏิบตั หิ น้าทีเ% มื%อสิน> สุดวาระ
ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิม ให้ดําเนินการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณ วุฒิชุดใหม่
ก่อนครบวาระของกรรมการผูท้ รงคุณวุฒชิ ุดเดิมเป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่าหกสิบวัน
กรรมการผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิซ%ึงพ้น จากตํ าแหน่ งตามวาระอาจได้รบั แต่ งตัง> อีก ได้
แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
มาตรา ๑๐ นอกจากการพ้นจากตําแหน่ งตามวาระตามมาตรา ๙ กรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒพิ น้ จากตําแหน่งเมื%อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออก
(๔) ขาดคุณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๘
มาตรา ๑๑ ให้คณะกรรมการมีอาํ นาจหน้าที% ดังต่อไปนี>
(๑) จัดทํ านโยบายและแผนระดับชาติว่ าด้วยการพัฒ นาดิจิท ัลเพื%อเศรษฐกิจ
และสังคมเสนอต่ อคณะรัฐมนตรีเพื%อพิจารณาอนุ ม ัติซ%ึงอย่ างน้ อยต้องมีเป้ าหมายตามที%
กําหนดไว้ในมาตรา ๖
(๒) เสนอแนะต่ อคณะรัฐมนตรีเพื%อกําหนดนโยบายและทิศ ทางด้านการเงิน
การคลัง การลงทุน รวมทัง> มาตรการทางภาษีและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในส่วนทีเ% กีย% วกับ
หรือเพื%อประโยชน์ในการพัฒนาดิจทิ ลั เพื%อเศรษฐกิจและสังคม รวมตลอดทัง> เสนอแนะ
มาตรการในการจัดหาพัสดุ และจัดซื>อจัดจ้างภาครัฐที%สามารถขจัดปั ญหาและอุปสรรค
ในการพัฒนาดิจทิ ลั เพื%อเศรษฐกิจและสังคมได้
(๓) เสนอแนะต่ อ คณะรัฐ มนตรีเกี%ย วกับ การดํ า เนิ น งานตามนโยบายและ
แผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจทิ ลั เพื%อเศรษฐกิจและสังคม
(๔) ออกระเบีย บเกี%ย วกับ การบริห ารกองทุ น การจัด หาผลประโยชน์ แ ละ
การจัด การกองทุ น การเก็ บ รัก ษาและการเบิ ก จ่ า ยเงิน และทรัพ ย์ สิน ของกองทุ น
โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการบริหารทุนหมุนเวียน
(๕) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการจัดให้มหี รือปรับปรุงกฎหมายทีเ% กีย% วข้อง
กับการพัฒนาดิจทิ ลั เพื%อเศรษฐกิจและสังคม
(๖) รายงานคณะรัฐมนตรีเพื%อให้มีมติยบั ยัง> การดําเนินการของหน่ วยงานใด
ทีไ% ม่เป็ นไปตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจทิ ลั เพื%อเศรษฐกิจและสังคม
(๗) ออกประกาศหรือระเบียบเพื%อให้การดําเนินการเป็ นไปตามพระราชบัญญัตนิ >ี
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(๘) ปฏิ บ ั ติ ห น้ า ที% อ%ื น ตามที% น ายกรัฐ มนตรีห รือ คณะรัฐ มนตรีม อบหมาย
หรือตามทีม% กี ฎหมายกําหนดให้เป็ นหน้าทีข% องคณะกรรมการ
มาตรา ๑๒ ให้ มีค ณะที% ป รึก ษาคณะหนึ% ง มีอํ า นาจหน้ า ที% ใ นการรวบรวม
ความคิดเห็น ให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะ หรือดําเนิ นการอย่างหนึ%งอย่างใดตามที%
คณะกรรมการมอบหมาย
หลักเกณฑ์และวิธีการแต่ งตัง> คุณ สมบัติและลักษณะต้องห้าม องค์ประกอบ
และวิธกี ารปฏิบตั ิหน้าที%และวาระการดํารงตําแหน่ งและการพ้นจากตําแหน่ ง ของคณะ
ทีป% รึกษา ให้เป็ นไปตามระเบียบทีค% ณะกรรมการกําหนด
ส่วนที% ๒
คณะกรรมการเฉพาะด้าน
มาตรา ๑๓ ในการดํา เนิ น การตามอํา นาจหน้ าที%ข องคณะกรรมการดิจิท ัล
เพื% อ เศรษฐกิจ และสัง คมแห่ ง ชาติ ต ามมาตรา ๑๑ ให้ มี ค ณะกรรมการเฉพาะด้ า น
เพื%อปฏิบตั หิ น้าทีใ% นส่วนทีเ% กีย% วกับเรื%อง ดังต่อไปนี>
(๑) คณะกรรมการโครงสร้างพื>น ฐานดิจิท ัล มีอํานาจหน้ าที%จ ดั ทํา เสนอแนะ
และติด ตามการดํ า เนิ น การตามนโยบายและแผนระดับ ชาติต ามมาตรา ๖ (๒) (๓)
และ (๔) และนโยบายและแผนระดับชาติอ%นื ทีค% ณะกรรมการกําหนด
(๒) คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาดิจทิ ลั เพื%อเศรษฐกิจและสังคม มีอํานาจ
หน้ าที%จ ัด ทํ า เสนอแนะ และติด ตามการดํ าเนิ น การตามนโยบายและแผนระดับ ชาติ
ตามมาตรา ๖ (๕) (๖) และ (๗) และนโยบายและแผนระดับชาติอ%นื ทีค% ณะกรรมการกําหนด
(๓) คณะกรรมการเฉพาะด้านอื%น ซึ%งคณะกรรมการแต่งตัง> โดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรีเพื%อปฏิบตั หิ น้าทีต% ามทีค% ณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๑๔ ภายใต้บงั คับมาตรา ๑๓ ให้คณะกรรมการเฉพาะด้าน แต่ละคณะ
มีอาํ นาจหน้าที% ดังต่อไปนี>
(๑) รวบรวมข้อมูลและจัดทํานโยบายและแผนเฉพาะด้าน พร้อมทัง> แนวทาง
และมาตรการในการส่งเสริมและพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมดิจทิ ลั ที%คณะกรรมการ
เฉพาะด้านนัน> รับผิด ชอบและเสนอต่ อคณะกรรมการเพื%อประกอบการจัดทํานโยบาย
และแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจทิ ลั เพื%อเศรษฐกิจและสังคม

๖๕๒

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

คอมพิวเตอร์และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

(๒) เสนอแนะต่อคณะกรรมการเกีย% วกับการดําเนินงานตามนโยบายและแผน
เฉพาะด้าน รวมทัง> เสนอมาตรการในการดําเนิน การและแก้ไขปั ญ หาอุป สรรคในการ
ปฏิบตั กิ ารตามนโยบายและแผนเฉพาะด้านดังกล่าว
(๓) ติด ตามและประเมิน ผลการดําเนิ น การตามนโยบายและแผนระดับ ชาติ
ว่ า ด้ว ยการพัฒ นาดิจิท ัล เพื%อ เศรษฐกิจ และสัง คม และนโยบายและแผนเฉพาะด้า น
ในความรับผิดชอบแล้วรายงานผลการดําเนินงานต่อคณะกรรรมการ
(๔) กํากับ ดูแ ลการดําเนิ น การตามแผนปฏิบ ัติก ารและแผนงานเฉพาะด้า น
ของหน่ ว ยงานของรัฐ และการส่งเสริม เศรษฐกิจ ดิจิท ัล ตามหมวด ๕ ภายในขอบเขต
อํานาจของคณะกรรมการเฉพาะด้านนัน> ๆ
(๕) เชิญหน่ วยงานของรัฐหรือบุคคลใดมาให้ขอ้ เท็จจริง ความเห็น หรือคําแนะนํา
ตลอดจนส่งเอกสารหรือหลักฐานทีเ% กีย% วข้องเพื%อประกอบการดําเนินงานได้
(๖) ปฏิบ ัติห น้ าที%อ%ืน ตามที%ค ณะกรรมการมอบหมาย หรือ ตามที%มีก ฎหมาย
กําหนดให้เป็ นหน้าทีข% องคณะกรรมการเฉพาะด้าน
ในการรายงานผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมการตาม (๑) หากคณะกรรมการ
เฉพาะด้านเห็นว่าภารกิจหรืองานใดไม่มผี ูร้ บั ผิดชอบ หรือหน่ วยงานของรัฐทีร% บั ผิดชอบ
ไม่ดําเนินการหรือดําเนินการไม่เป็ นไปตามเป้ าหมายทีก% ําหนดหรือก่อให้เกิดความเสียหาย
ทัง> หมดหรือบางส่วน คณะกรรมการเฉพาะด้านอาจเสนอแนวทางหรือมาตรการในการ
ดําเนินการโดยให้สาํ นักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั หรือหน่ วยงานอื%นของรัฐเป็ นผูด้ าํ เนินการ
ตามภารกิจหรืองานนัน> แทนได้ โดยให้เสนอต่อคณะกรรมการเพื%อพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรี
ให้ความเห็นชอบ ในกรณีจําเป็ น กองทุนจะสนับสนุ นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการทัง> หมด
หรือบางส่วนตามระเบียบทีค% ณะกรรมการกําหนดก็ได้
มาตรา ๑๕ ให้ ค ณะกรรมการเฉพาะด้ า นตามมาตรา ๑๓ (๑) และ (๒)
แต่ละคณะประกอบด้วย
(๑) กรรมการคนหนึ%งในคณะกรรมการ ที%คณะกรรมการแต่ งตัง> เป็ นประธาน
กรรมการ
(๒) กรรมการซึ%งคณะกรรมการแต่งตัง> จากผู้แทนหน่ วยงานต่าง ๆ ดังต่อไปนี>
หน่วยงานละหนึ%งคน เป็ นกรรมการ
(ก) คณ ะกรรมการเฉพ าะด้ า นตามมาตรา ๑๓ (๑) ได้ แ ก่ ผู้ แ ท น
กระทรวงกลาโหม ผู้แ ทนกระทรวงการคลัง ผู้แ ทนกระทรวงการท่ อ งเที%ย วและกีฬ า
ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนกระทรวงพลังงาน ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์
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ผูแ้ ทนกระทรวงมหาดไทย ผูแ้ ทนกระทรวงอุตสาหกรรม ผูแ้ ทนสํานักงบประมาณ ผูแ้ ทน
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ผูแ้ ทนคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ผูแ้ ทนธนาคารแห่งประเทศไทย ผูแ้ ทน
สํานัก งานพัฒ นาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิ ก ส์ (องค์การมหาชน) และผู้แ ทนสํานัก งาน
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
(ข) คณ ะกรรมการเฉพาะด้ า นตามมาตรา ๑๓ (๒) ได้ แ ก่ ผู้ แ ท น
กระทรวงการคลัง ผูแ้ ทนกระทรวงการท่องเทีย% วและกีฬา ผูแ้ ทนกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมันคงของมนุ
%
ษย์ ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนกระทรวง
พาณิชย์ ผูแ้ ทนกระทรวงวัฒนธรรม ผูแ้ ทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผูแ้ ทน
กระทรวงสาธารณสุข ผูแ้ ทนกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม ผูแ้ ทน
กรมทรัพ ย์สิน ทางปั ญ ญา ผู้แ ทนสํา นั ก งานคณะกรรมการส่ งเสริม การลงทุ น ผู้แ ทน
ธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้แทนสํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
ผูแ้ ทนสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และผูแ้ ทนสํานักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจทิ ลั
(๓) กรรมการผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิ ซ%ึง คณะกรรมการแต่ ง ตัง> จํ า นวนไม่ เกิน หกคน
เป็ นกรรมการ
(๔) เลขาธิการเป็ นกรรมการและเลขานุการ
หลัก เกณฑ์ แ ละวิธีก ารสรรหาบุ ค คลที%เห็น สมควรเพื%อ พิจ ารณาแต่ งตัง> เป็ น
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ ให้เป็ นไปตามระเบียบทีค% ณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๑๖ ให้นําบทบัญญัตมิ าตรา ๘ มาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ มาใช้บงั คับ
กับกรรมการผูท้ รงคุณวุฒใิ นคณะกรรมการเฉพาะด้านโดยอนุโลม
มาตรา ๑๗ ให้ สํ า นั ก งานรับ ผิ ด ชอบงานธุ ร การของคณะกรรมการและ
คณะกรรมการเฉพาะด้านและให้มอี าํ นาจหน้าทีด% งั ต่อไปนี>ดว้ ย
(๑) จัดทําร่างนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจทิ ลั เพื%อเศรษฐกิจ
และสังคมตามเป้ าหมายทีค% ณะกรรมการกําหนดเพื%อเสนอต่อคณะกรรมการ
(๒) จัด ทํ า ร่ า งนโยบายและแผนเฉพาะด้า นตามแนวทางที%ค ณะกรรมการ
เฉพาะด้านกําหนดและสอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจทิ ลั
เพื%อเศรษฐกิจและสังคมเพื%อเสนอต่อคณะกรรมการเฉพาะด้าน
(๓) ประสานและให้ ค วามร่ ว มมื อ กับ สํ า นั ก งานส่ ง เสริม เศรษฐกิ จ ดิ จิท ั ล
ในการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั
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และการดําเนินการ เพื%อให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับ ชาติว่าด้วยการพัฒนา
ดิจทิ ลั เพื%อเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะทีเ% กีย% วกับการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั
(๔) เป็ นศูน ย์ก ลางประสานงานและสนั บ สนุ น การปฏิบ ัติงานตามนโยบาย
และแผนระดับ ชาติว่าด้ว ยการพัฒ นาดิจิท ัล เพื%อเศรษฐกิจและสังคม รวมทัง> นโยบาย
และแผนเฉพาะด้าน
(๕) สํา รวจ เก็บ รวบรวมข้อ มู ล ติด ตามความเคลื%อ นไหวของสถานการณ์
ด้านการพัฒนาดิจทิ ลั เพื%อเศรษฐกิจและสังคม และแนวโน้มการพัฒนาดิจทิ ลั เพื%อเศรษฐกิจ
และสังคม รวมทัง> วิเคราะห์และวิจ ัยประเด็น ทางเศรษฐกิจ และสังคมดิจิท ัล ที%มีผ ลต่ อ
การพัฒนาประเทศเพื%อเสนอต่อคณะกรรมการหรือคณะกรรมการเฉพาะด้าน
(๖) ติด ตามและประเมิน ผลการปฏิบ ัติงานตามนโยบายและแผนระดับ ชาติ
ว่าด้วยการพัฒนาดิจทิ ลั เพื%อเศรษฐกิจและสังคม แผนปฏิบตั กิ าร แผนงาน รวมทัง> มาตรการ
ทีเ% กีย% วข้อง และรายงานผลต่อคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะด้าน
(๗) ร่วมมือและประสานงานกับ หน่ วยงานของรัฐและเอกชนที%เกี%ย วข้อ งกับ
การบริหารและพัฒนาดิจทิ ลั เพื%อเศรษฐกิจและสังคมตามพระราชบัญญัตนิ >ีและกฎหมายอื%น
ทีเ% กีย% วข้อง
(๘) ศึกษา วิเคราะห์ และพิจารณา หรือดําเนินการอื%นใดตามที%คณะกรรมการ
หรือคณะกรรมการเฉพาะด้านมอบหมาย หรือเพื%อปฏิบตั กิ ารตามพระราชบัญญัตนิ >ี
(๙) อํ านาจหน้ า ที%อ%ืน ที%ค ณะกรรมการกํ าหนดหรือ มอบหมาย หรือ ตามที%มี
กฎหมายกําหนดให้เป็ นอํานาจหน้าทีข% องสํานักงาน
มาตรา ๑๘ ให้คณะกรรมการเฉพาะด้านมีอํานาจแต่ งตัง> คณะอนุ กรรมการ
เพื%อปฏิบตั กิ ารอย่างใดอย่างหนึ%งตามทีค% ณะกรรมการเฉพาะด้านมอบหมาย
มาตรา ๑๙ การประชุ ม ของคณะกรรมการ คณะกรรมการเฉพาะด้ า น
คณะทีป% รึกษา และคณะอนุกรรมการ ให้เป็ นไปตามระเบียบทีค% ณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๒๐ ให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ ที%ปรึกษา
กรรมการเฉพาะด้าน และอนุ กรรมการ ได้รบั เบีย> ประชุมหรือค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์
ทีค% ณะรัฐมนตรีกาํ หนด
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หมวด ๓
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจทิ ลั เพื%อเศรษฐกิจและสังคม
มาตรา ๒๑ เมื%อประกาศใช้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจทิ ลั
เพื%อ เศรษฐกิจ และสัง คมตามความในมาตรา ๕ แล้ว ให้ห น่ ว ยงานของรัฐ ทุ ก หน่ ว ย
ดําเนินการตามนโยบายและแผนระดับชาติดงั กล่าว และให้สาํ นักงบประมาณตัง> งบประมาณ
ให้หน่วยงานของรัฐให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาตินนั >
มาตรา ๒๒ ให้ห น่ วยงานของรัฐที%มีห น้ าที%ดําเนิน การตามภารกิจที%กําหนด
ในนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒ นาดิจิทลั เพื%อเศรษฐกิจ และสังคมจัดทํา
หรือ ปรับ ปรุ งแผนปฏิบ ัติก ารหรือ แผนงานที%มีอ ยู่ ให้ส อดคล้อ งกับ นโยบายและแผน
ระดับชาติดงั กล่าวโดยเร็ว และส่งให้คณะกรรมการเฉพาะด้านทีค% ณะกรรมการมอบหมาย
เพื%อทราบ
ในกรณี ท%ี ค ณะกรรมการเฉพาะด้ า น ที% ค ณะกรรมการมอบหมายเห็ น ว่ า
แผนปฏิ บ ั ติ ก ารหรือ แผนงานที% ไ ด้ ร ับ ตามวรรคหนึ% ง ยัง ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบาย
และแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจทิ ลั เพื%อเศรษฐกิจและสังคม ให้แจ้งให้หน่ วยงาน
ของรัฐ เจ้าของแผนดํา เนิ น การปรับ ปรุงให้ส อดคล้อ งกับ นโยบายและแผนระดับ ชาติ
ดังกล่ าวต่ อ ไป ในกรณี ท%ีคณะกรรมการเฉพาะด้านและหน่ ว ยงานของรัฐมีค วามเห็น
ไม่สอดคล้องกันให้เสนอคณะกรรมการเพื%อวินิจฉัยชี>ขาด คําชี>ขาดของคณะกรรมการ
ให้เป็ นทีส% ดุ
หมวด ๔
กองทุนพัฒนาดิจทิ ลั เพื%อเศรษฐกิจและสังคม
ส่วนที% ๑
การจัดตัง> กองทุน
มาตรา ๒๓ ให้จดั ตัง> กองทุนขึน> กองทุนหนึ%งในสํานักงานคณะกรรมการดิจทิ ลั
เพื%อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรียกว่า “กองทุนพัฒนาดิจทิ ลั เพื%อเศรษฐกิจและสังคม”
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื%อใช้จ่ายเกี%ยวกับการพัฒนาดิจทิ ลั เพื%อเศรษฐกิจและสังคม เพื%อให้
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เป็ นไปตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจทิ ลั เพื%อเศรษฐกิจและสังคม
และแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั
มาตรา ๒๔ กองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สนิ ดังต่อไปนี>
(๑) เงินทุนประเดิมทีร% ฐั บาลจัดสรรให้ตามมาตรา ๖๐
(๒) เงินอุดหนุนทีร% ฐั บาลจัดสรรให้จากงบประมาณรายจ่ายประจําปี
(๓) เงินทีไ% ด้รบั จากการจัดสรรคลื%นความถี% ตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรร
คลื%นความถี%และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม โดยให้สาํ นักงาน กสทช. จัดสรรให้ในอัตราร้อยละสิบห้าของรายได้จากการ
จัดสรรคลื%นความถีด% งั กล่าว
(๔) เงินทีไ% ด้รบั การจัดสรรจากรายได้ของสํานักงาน กสทช. ตามมาตรา ๖๕ (๑)
และ (๒) แห่งพระราชบัญ ญัติองค์กรจัดสรรคลื%นความถี%และกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เว้นแต่ในส่วน
ทีเ% กีย% วกับดอกผล โดยให้สาํ นักงาน กสทช. จัดสรรให้ในอัตราร้อยละสิบห้าของเงินรายได้
ของสํานักงาน กสทช. ดังกล่าว
(๕) เงินที% กสทช. โอนให้กองทุนตามมาตรา ๒๕
(๖) เงินหรือทรัพย์สนิ ทีม% ผี บู้ ริจาคหรือมอบให้
(๗) เงินหรือทรัพย์สนิ ทีต% กเป็ นของกองทุนหรือทีก% องทุนได้รบั ตามกฎหมาย
(๘) ค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือรายได้จากการดําเนินกิจ การของสํานักงาน
หรือกองทุน รวมทัง> ผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ ทางปั ญญาทีเ% ป็ นของสํานักงานหรือกองทุน
(๙) ดอกผล ผลประโยชน์ หรือรายได้อ%นื ทีเ% กิดจากเงินหรือทรัพย์สนิ ของกองทุน
ให้กองทุนตามวรรคหนึ%ง เฉพาะในส่วนทีไ% ด้รบั ตาม (๓) และ (๔) มีเงินสดสูงสุด
ปี งบประมาณละไม่ เกินห้าพันล้านบาท และให้ค ณะรัฐมนตรีมีอํานาจในการปรับเพิ%ม
หรือลดเงินสดสูงสุดได้ โดยให้คํานึงถึงความเพียงพอของการดําเนินการตามวัตถุประสงค์
ของกองทุน
เงิน สดของกองทุ น ส่ ว นที% เกิน จากเงิน สดสู ง สุ ด ที% กํ า หนดไว้ต ามวรรคสอง
ให้กองทุนนําส่งเป็ นรายได้แผ่นดิน
มาตรา ๒๕ ให้ กสทช. มีอํานาจมอบหมายให้สาํ นักงานเป็ นผูด้ ําเนินการจัดให้มี
บริการโทรคมนาคมตามแผนการจัดให้มบี ริการโทรคมนาคมพืน> ฐานโดยทัวถึ
% งและบริการ
เพื%อสังคมตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื%นความถี%และกํากับการประกอบกิจการ
วิท ยุก ระจายเสียง วิท ยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ทัง> หมดหรือบางส่วนแทน
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กสทช. ได้ และเมื%อ กสทช. ได้มอบหมายดังกล่าวแล้วให้โอนเงินที%เรียกเก็บจากผูไ้ ด้รบั
ใบอนุ ญ าตประกอบกิจ การโทรคมนาคมเพื%อนํ าไปใช้ดําเนิน การสนับ สนุ น การจัดให้มี
บริการโทรคมนาคมตามแผนการจัดให้มบี ริการโทรคมนาคมพืน> ฐานโดยทัวถึ
% งและบริการ
เพื%อสังคมดังกล่าวให้กองทุนตามความจําเป็ น และให้สํานักงานใช้เงินดังกล่าวเฉพาะ
เพื%อค่าใช้จ่ายเกีย% วกับกิจการทีไ% ด้รบั มอบหมาย
มาตรา ๒๖ เงินของกองทุน ให้ใช้จ่ายเพื%อกิจการ ดังต่อไปนี>
(๑) ส่งเสริม สนับ สนุ น หรือให้ค วามช่ ว ยเหลือ หน่ วยงานของรัฐและเอกชน
หรือบุคคลทัวไปในการดํ
%
าเนินการพัฒนาดิจทิ ลั เพื%อเศรษฐกิจและสังคม ทัง> นี> การส่งเสริม
สนั บ สนุ น หรือ ให้ ค วามช่ ว ยเหลือ ดัง กล่ า วต้ อ งมีว ัต ถุ ป ระสงค์เพื%อ ประโยชน์ ต่ อ การ
ให้บ ริก ารสาธารณะและไม่ เป็ น การแสวงหากํา ไรโดยไม่ เป็ น การทํ า ลายการแข่ง ขัน
อันพึงมีตามปกติวสิ ยั ของกิจการภาคเอกชน
(๒) ให้ทุนอุดหนุนการวิจยั และพัฒนาแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนหรือบุคคล
ทัวไปในเรื
%
%องทีเ% กีย% วกับการพัฒนาดิจทิ ลั เพื%อเศรษฐกิจและสังคม
(๓) จัดสรรเป็ นเงินอุดหนุ นแก่สํานักงานในการดําเนินงานตามอํานาจหน้ าที%
นอกเหนือจากทีไ% ด้รบั จากงบประมาณแผ่นดิน
(๔) จัดสรรเป็ น ค่ าใช้จ่ายในการดําเนิ น การของสํานัก งานส่งเสริม เศรษฐกิจ
ดิจทิ ลั ตามทีค% ณะกรรมการบริหารกองทุนเห็นสมควร
(๕) เป็ นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน
(๖) ค่าใช้จ่ายอื%น ๆ ตามหลักเกณฑ์ทค%ี ณะกรรมการกําหนด
ส่วนที% ๒
การบริหารกองทุน
มาตรา ๒๗ ให้มีค ณะกรรมการคณะหนึ% ง เรีย กว่ า “คณะกรรมการบริห าร
กองทุนพัฒนาดิจทิ ลั เพื%อเศรษฐกิจและสังคม” ประกอบด้วย
(๑) รองประธานกรรมการตามมาตรา ๗ (๒) เป็ นประธานกรรมการ
(๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจทิ ลั เพื%อเศรษฐกิจและสังคม เป็ นรองประธาน
กรรมการ
(๓) ปลัด กระทรวงการคลัง ปลัด กระทรวงดิจิท ัล เพื%อ เศรษฐกิจ และสัง คม
และผูอ้ าํ นวยการสํานักงบประมาณ เป็ นกรรมการ
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(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๗ (๔) ซึ%งคณะกรรมการกําหนด จํานวน
สามคน เป็ นกรรมการ
(๕) เลขาธิการเป็ นกรรมการและเลขานุการ
มาตรา ๒๘ ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนรับผิดชอบในการบริหารกองทุน
ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามมาตรา ๒๓ และมีอาํ นาจหน้าที% ดังต่อไปนี>
(๑) พิจารณาอนุ มตั ิการส่งเสริม สนับสนุ น หรือให้ความช่วยเหลือตามมาตรา ๒๖
(๑) และ (๒) โดยไม่ก่อให้เกิดการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ทัง> นี> ตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร
และเงื%อนไขทีค% ณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
(๒) พิจ ารณาอนุ ม ัติก ารจัด สรรเงิน หรือ ค่ าใช้จ่ าย ตามมาตรา ๒๖ (๓) (๔)
และ (๕)
(๓) บริหารกองทุนและดําเนินการเกีย% วกับการจัดหาผลประโยชน์ และการจัดการ
กองทุนตามหลักเกณฑ์และเงื%อนไขทีค% ณะกรรมการกําหนด
(๔) วางแนวทางการปฏิบตั ิตามระเบียบว่าด้วยการเก็บรักษาและการเบิกจ่ายเงิน
และทรัพย์สนิ ของกองทุนทีอ% อกตามมาตรา ๑๑ (๔) และการดําเนินการอื%นทีจ% าํ เป็ น
(๕) ติด ตามและประเมิน ผลการดํ า เนิ น งานที%ไ ด้ ร ับ การส่ ง เสริม สนั บ สนุ น
หรือช่วยเหลือจากกองทุน
(๖) รายงานสถานะการเงิน และการบริห ารกองทุ น ต่ อ คณะกรรมการและ
คณะรัฐมนตรีภายในหนึ%งร้อยแปดสิบวันนับแต่วนั สิน> ปี บญ
ั ชี และเปิ ดเผยรายงานดังกล่าว
ให้ประชาชนทราบเป็ นการทัวไป
%
(๗) แต่ ง ตั ง> คณะอนุ ก รรมการ คณะทํ า งาน หรือ ที% ป รึก ษาเพื% อ พิ จ ารณา
หรือปฏิบตั กิ ารตามทีค% ณะกรรมการบริหารกองทุนมอบหมาย
(๘) ปฏิบตั หิ น้าทีอ% %นื ทีจ% าํ เป็ นเพื%อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของกองทุน
มาตรา ๒๙ การประชุ ม ของคณะกรรมการบริห ารกองทุ น ให้เป็ น ไปตาม
ระเบียบทีค% ณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด
มาตรา ๓๐ ให้ ป ระธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการ
ในคณะกรรมการบริห ารกองทุ น รวมทัง> อนุ ก รรมการ คณะทํ า งาน และที% ป รึก ษา
ที% ค ณะกรรมการบริห ารกองทุ น แต่ ง ตั ง> ขึ>น ตามมาตรา ๒๘ (๗) ได้ ร ับ เบี> ย ประชุ ม
หรือค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ทค%ี ณะรัฐมนตรีกาํ หนด
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มาตรา ๓๑ ให้สํา นั ก งานรับ ผิด ชอบงานธุ รการของคณะกรรมการบริห าร
กองทุน และดําเนินการในเรื%องดังต่อไปนี>ดว้ ย
(๑) จัดทําแผนการดําเนินงานประจําปี แผนการเงินและงบประมาณประจําปี
ของกองทุนเพื%อเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนให้ความเห็นชอบ
(๒) จัด ให้ มี บุ ค คลภายนอกที% เ ป็ นอิ ส ระเพื% อ ประเมิ น ผลการดํ า เนิ น การ
ของกองทุนเพื%อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุน
(๓) ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ หรือ คํ า แนะนํ า แก่ ผู้ ไ ด้ ร ับ การส่ ง เสริม สนั บ สนุ น
หรือช่วยเหลือตามมาตรา ๒๖
(๔) รับผิดชอบในการจัดทํางบดุล งบการเงิน และบัญชีทาํ การของกองทุน
(๕) จัดทํารายงานผลการปฏิบตั งิ านประจําปี ของกองทุน
(๖) ดําเนิ น การอื%นใดตามพระราชบัญ ญัติน>ี ห รือตามที%ค ณะกรรมการบริห าร
กองทุนมอบหมาย
มาตรา ๓๒ ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดทํางบดุล งบการเงิน และบัญชี
ทําการส่งผูส้ อบบัญชีภายในเก้าสิบวันนับแต่วนั สิน> ปี บญ
ั ชีทุกปี
ให้สํา นั ก งานการตรวจเงิน แผ่ น ดิน หรือ ผู้ส อบบัญ ชีร ับ อนุ ญ าตที%สํา นั ก งาน
การตรวจเงินแผ่นดินให้ความเห็นชอบเป็ นผูส้ อบบัญชีของกองทุนทุกรอบปี แล้วทํารายงาน
ผลการสอบบัญชีเสนอต่อคณะกรรมการเพื%อรายงานต่อคณะรัฐมนตรีพร้อมกับรายงาน
ตามมาตรา ๒๘ (๖) ในรายงานดังกล่าวให้สาํ นักงานการตรวจเงินแผ่นดินแสดงความเห็น
เกีย% วกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช้เงินของกองทุนด้วย
มาตรา ๓๓ ให้สาํ นักงานวางและรักษาไว้ซง%ึ ระบบบัญชีของกองทุนอันถูกต้อง
และเหมาะสมต่อการดําเนินการของกองทุน และถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีทร%ี บั รอง
ทัวไป
%
หมวด ๕
การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั
มาตรา ๓๔ ให้มสี าํ นักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั มีวตั ถุประสงค์เพื%อส่งเสริม
และสนับสนุ นให้เกิดการพัฒ นาอุต สาหกรรมและนวัตกรรมดิจิท ัล พัฒ นาและส่งเสริม
ให้เกิด การนํ าไปใช้เทคโนโลยีดิจิท ัล ให้เป็ น ประโยชน์ ต่อ เศรษฐกิจ สังคม วัฒ นธรรม
และความมันคงของประเทศ
%
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สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทลั เป็ นหน่ วยงานของรัฐมีฐานะเป็ นนิติบุคคล
และไม่เป็ นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หรือรัฐวิสาหกิจ
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณหรือกฎหมายอื%น
กิจการของสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั ไม่อยู่ภายใต้บงั คับแห่งกฎหมาย
ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน
แต่พนักงานและลูกจ้างของสํานักงานต้องได้รบั ประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าทีก% ําหนดไว้
ตามกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมาย
ว่าด้วยเงินทดแทน
มาตรา ๓๕ นอกจากอํานาจหน้าทีใ% นการดําเนินการให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์
ตามมาตรา ๓๔ สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั มีอาํ นาจหน้าทีด% งั ต่อไปนี>ดว้ ย
(๑) จัดทําแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั ให้สอดคล้องกับนโยบาย
และแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจทิ ลั เพื%อเศรษฐกิจและสังคม
(๒) ส่งเสริมและสนับสนุ นการลงทุนหรือประกอบกิจการเกีย% วกับอุตสาหกรรม
หรือนวัตกรรมดิจทิ ลั
(๓) ส่ง เสริม สนับ สนุ น และร่ว มมือ กับ บุ ค คลอื%น ในการพัฒ นาอุต สาหกรรม
หรือนวัตกรรมดิจทิ ลั
(๔) ส่ ง เสริม สนั บ สนุ น และดํ า เนิ น การเกี% ย วกับ การพัฒ นาบุ ค ลากรด้ า น
อุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจทิ ลั
(๕) เสนอแนะ เร่งรัด และติดตามการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือกฎระเบียบ
หรือมาตรการเกีย% วกับการคุม้ ครองทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของอุตสาหกรรมหรือนวัตกรรม
ดิจทิ ลั ต่อหน่วยงานทีเ% กีย% วข้อง
(๖) ปฏิบ ัติห น้ า ที%อ%ืน ตามที%ค ณะกรรมการ คณะกรรมการเฉพาะด้า น หรือ
คณะกรรมการกํากับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั มอบหมาย หรือตามที%กฎหมาย
กําหนด
การดําเนินการตาม (๒) (๓) (๔) และ (๕) ต้องสอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์
การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั
อุ ต สาหกรรมหรือ นวัต กรรมดิ จิ ท ั ล ให้ ห มายความรวมถึ ง อุ ต สาหกรรม
หรือ นวัต กรรมในการใช้เทคโนโลยีดิจิท ัล เพื%อ สร้า งหรือ เผยแพร่ เนื> อ หาผ่ า นทางสื%อ
ทีเ% ป็ นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมันคงของประเทศด้
%
วย
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มาตรา ๓๖ ให้ มีค ณะกรรมการกํ า กับ สํา นั ก งานส่ ง เสริม เศรษฐกิจ ดิจิท ัล
คณะหนึ%ง ประกอบด้วย ผูซ้ ง%ึ รัฐมนตรีแต่งตัง> เป็ นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงดิจทิ ลั
เพื%อเศรษฐกิจและสังคม และเลขาธิการ เป็ น กรรมการ และกรรมการผูท้ รงคุณ วุฒ อิ กี
ไม่น ้อ ยกว่า สีค% นแต่ไ ม่เ กิน หกคน ซึ ง% รัฐ มนตรีแ ต่ ง ตัง> ทํ า หน้ า ที%กํ า กับ และติ ด ตาม
การดําเนินงานของสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั
ให้ผูอ้ ํานวยการทําหน้าทีเ% ลขานุ การของคณะกรรมการกํากับสํานักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจทิ ลั
ประธานกรรมการและกรรมการผูท้ รงคุณวุฒติ ามวรรคหนึ%ง ให้รฐั มนตรีแต่งตัง>
จากบุคคลซึง% มีความรู้ ความเชีย% วชาญ และความสามารถเป็ นทีป% ระจักษ์ดา้ นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื%อ สาร ด้า นเศรษฐศาสตร์ ด้า นสังคมศาสตร์ ด้า นบริห ารธุ ร กิจ
ด้า นกฎหมาย หรือ ด้ า นอื%น ที%เ กี %ย วข้อ งและเป็ น ประโยชน์ต ่อ การดํ า เนิน งานของ
คณะกรรมการกํา กับ สํา นัก งานส่ง เสริม เศรษฐกิจ ดิจิท ัล ตามหลัก เกณฑ์และวิธีการ
ทีค% ณะกรรมการกําหนด
ให้นําบทบัญ ญัติมาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ มาใช้บงั คับกับประธานกรรมการ
และกรรมการผูท้ รงคุณวุฒโิ ดยอนุโลม
มาตรา ๓๗ ให้ประธานกรรมการและกรรมการผูท้ รงคุณวุฒใิ นคณะกรรมการ
กํากับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสีป% ี
ในกรณีท%มี กี ารแต่งตัง> ประธานกรรมการแทนประธานกรรมการที%พน้ จากตําแหน่ ง
ก่ อ นวาระ รัฐ มนตรีอ าจแต่ ง ตัง> ประธานกรรมการแทนตํ า แหน่ ง ที%ว่ า งได้ และให้ผู้ ท%ี
ได้รบั แต่งตัง> เป็ นประธานกรรมการแทนตําแหน่ งที%ว่างนัน> ดํารงตําแหน่ งได้เท่ากับวาระ
ทีเ% หลืออยู่
ในกรณี ท%ีมีก ารแต่ ง ตัง> กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เพิ% ม เติ ม หรือ แทนกรรมการ
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ท%ี พ้ น จากตํ า แหน่ ง ก่ อ นวาระ รัฐ มนตรีอ าจแต่ ง ตัง> กรรมการเพิ% ม เติ ม
หรือกรรมการแทนตําแหน่ งที%ว่างได้ และให้ผู้ท%ไี ด้รบั แต่งตัง> เป็ นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เพิม% เติมหรือแทนตําแหน่งทีว% ่างนัน> ดํารงตําแหน่งได้เท่ากับวาระทีเ% หลืออยู่
ในกรณี ท%ี ป ระธานกรรมการหรือ กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ พ้ น จากตํ า แหน่ ง
ตามวาระ ให้ ย ัง คงปฏิบ ัติห น้ า ที%ต่ อ ไปจนกว่ า จะได้ มีก ารแต่ ง ตัง> ประธานกรรมการ
หรือกรรมการผูท้ รงคุณวุฒขิ น>ึ ใหม่
ประธานกรรมการหรือ กรรมการผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิซ%ึง พ้น จากตํ า แหน่ งตามวาระ
อาจได้รบั แต่งตัง> อีกได้แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
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มาตรา ๓๘ การประชุมของคณะกรรมการกํากับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทลั ให้เป็ นไปตามระเบียบที%คณะกรรมการกํากับ สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ ดิจทิ ัล
กําหนด
มาตรา ๓๙ ให้ป ระธานกรรมการ และกรรมการกํา กับ สํา นัก งานส่ง เสริม
เศรษฐกิจ ดิจ ทิ ลั ได้ร บั เบีย> ประชุม หรือ ค่า ตอบแทนตามหลัก เกณฑ์ทีค% ณะกรรมการ
กําหนด
มาตรา ๔๐ นอกจากอํานาจหน้ าที%ต ามมาตรา ๓๖ ให้คณะกรรมการกํากับ
สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั มีอาํ นาจหน้าทีด% งั ต่อไปนี>ดว้ ย
(๑) ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั ทีส% ํานักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั จัดทําตามมาตรา ๓๕ (๑)
(๒) ออกระเบี ย บหรือ ข้ อ บั ง คั บ เกี% ย วกั บ การบริห ารงานบุ ค คล การเงิ น
และกิจการอื%นอันจําเป็ นในการบริหารงานสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ ดิจทิ ัล ระเบียบ
หรือข้อบังคับดังกล่าวต้องมุ่งให้เกิดความคล่องตัว ความมีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได้
(๓) แต่งตัง> และถอดถอนผูอ้ าํ นวยการ และกําหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์
ตอบแทนอื%นของผูอ้ าํ นวยการ
(๔) ปฏิบตั หิ น้าทีอ% %นื ตามพระราชบัญญัตนิ >ีหรือตามทีค% ณะกรรมการมอบหมาย
ในการปฏิบ ตั ิง านตามวรรคหนึ%ง คณะกรรมการกํา กับ สํา นัก งานส่ง เสริม
เศรษฐกิจดิจทิ ลั อาจตัง> คณะอนุกรรมการเพื%อพิจารณา เสนอแนะ และดําเนินการอย่างหนึ%ง
อย่างใดตามทีค% ณะกรรมการกํากับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั มอบหมายได้
มาตรา ๔๑ แผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั ที%สํานักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจทิ ลั จัดทําขึน> ตามมาตรา ๓๕ (๑) ต้องสอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติ
ว่ า ด้ ว ยการพั ฒ นาดิจิท ัล เพื% อ เศรษฐกิ จ และสัง คม และอย่ า งน้ อ ยต้ อ งกํ า หนดเรื%อ ง
ดังต่อไปนี>ดว้ ย
(๑) แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุ นให้เกิดการใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เพื%อสร้าง
หรือ เผยแพร่เนื> อ หาผ่ านทางสื%อที%เป็ น ประโยชน์ ต่ อ เศรษฐกิจ สังคม วัฒ นธรรม และ
ความมันคงของประเทศ
%
(๒) แนวทางการส่ง เสริม และสนั บ สนุ น ให้ เกิด อุ ต สาหกรรมและนวัต กรรม
หรืองานวิจยั ด้านเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
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(๓) แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุ นการตลาด การลงทุน กระบวนการผลิต
และการให้บริการเกีย% วกับเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
(๔) แนวทางการส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ นการผลิ ต และพั ฒ นากํ า ลั ง คน
ด้านอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจทิ ลั ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
(๕) แนวทางการส่ง เสริม และพัฒ นาการนํ าเทคโนโลยีดิจิท ัล มาประยุ ก ต์ ใช้
ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรม
(๖) แนวทางการส่ ง เสริม และสนั บ สนุ น การเผยแพร่ ค วามรู้ ใ ห้ ป ระชาชน
ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั อย่างคุม้ ค่า ประหยัดและปลอดภัย
(๗) แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุ นการพัฒนาเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ตามหลักการ
การออกแบบทีเ% ป็ นสากล และการพัฒนาเทคโนโลยีสงิ% อํานวยความสะดวก
(๘) แนวทางการส่งเสริมและอํานวยความสะดวกในการลงทุนในอุตสาหกรรม
และนวัตกรรมดิจทิ ลั
(๙) แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุ นการศึกษา ค้นคว้า วิจยั การถ่ ายทอด
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทีจ% าํ เป็ นต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจทิ ลั
มาตรา ๔๒ เมื%อ คณะกรรมการกํ า กับ สํา นั ก งานส่ ง เสริม เศรษฐกิจ ดิจิท ัล
ให้ค วามเห็น ชอบแผนยุ ท ธศาสตร์ท%ีจ ัด ทําขึ>น ตามมาตรา ๓๕ (๑) แล้ว ให้สํานัก งาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั ปฏิบตั ิตามแผนดังกล่าวโดยเคร่งครัด ในกรณีท%กี ารปฏิบตั ิตาม
แผนดังกล่าวอยู่ในอํานาจหน้ าที%ของหน่ วยงานอื%นหรือจําเป็ นต้องได้รบั การสนับ สนุ น
จากหน่ วยงานอื%น ให้เสนอแผนยุทธศาสตร์นัน> ต่อคณะกรรมการเพื%อให้ความเห็นชอบ
และเมื%อ คณะกรรมการให้ ค วามเห็น ชอบแล้ว ให้ สํา นั ก งานส่ ง เสริม เศรษฐกิจ ดิจิท ัล
แจ้งไปยังหน่วยงานของรัฐทีเ% กีย% วข้องเพื%อทราบและนําไปปฏิบตั ใิ ห้สอดคล้องกัน
มาตรา ๔๓ นอกจากอํ านาจในการดํ าเนิ น การให้ เป็ นไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์
ตามมาตรา ๓๔ ให้สาํ นักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั มีอาํ นาจหน้าทีด% งั ต่อไปนี>ดว้ ย
(๑) ถือกรรมสิทธิ | มีสทิ ธิครอบครองและมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ
(๒) ก่อตัง> สิทธิหรือทํานิติกรรมทุกประเภทเพื%อประโยชน์ในการดําเนินกิจการ
ของสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั
(๓) ทํ า ความตกลงและร่ ว มมื อ กั บ องค์ ก ารหรือ หน่ ว ยงานอื% น ทั ง> ภาครัฐ
และภาคเอกชนทัง> ในประเทศและต่ า งประเทศในกิจ การที%เกี%ย วกับ การดํ า เนิ น การ
ตามวัตถุประสงค์ของสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั
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(๔) ถือหุน้ เข้าเป็ นหุน้ ส่วน หรือเข้าร่วมทุนกับบุคคลอื%นเพื%อให้บรรลุวตั ถุประสงค์
ตามมาตรา ๓๔
(๕) กู้ยืมเงินเพื%อประโยชน์ ในการดําเนินการตามวัตถุ ประสงค์ของสํานักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั
(๖) เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง ค่าตอบแทน หรือค่าบริการในการดําเนิน
กิจการต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั ทัง> นี> ตามหลักเกณฑ์
และอัตราทีค% ณะกรรมการกํากับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั กําหนด
(๗) ดําเนินการอื%นใดทีจ% ําเป็ นหรือต่อเนื%องเพื%อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของสํานักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั
การลงทุ น ตาม (๔) และการกู้ ยืม เงิน ตาม (๕) ให้ เ ป็ นไปตามหลัก เกณฑ์
และเงื%อนไขทีค% ณะกรรมการกํากับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั กําหนด
มาตรา ๔๔ สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั อาจมีรายได้จาก
(๑) ทุนประเดิมทีร% ฐั บาลจัดสรรให้ตามมาตรา ๖๐
(๒) เงินและทรัพย์สนิ ทีร% บั โอนมาตามมาตรา ๖๒
(๓) เงินอุดหนุนทัวไปที
% ร% ฐั บาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสมเป็ นรายปี
(๔) เงินและทรัพย์สนิ ทีม% ผี บู้ ริจาคหรือมอบให้
(๕) ดอกผล และผลประโยชน์ ห รือ รายได้ อ%ืน ใดที% เกิด จากการดํ า เนิ น การ
ของสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั
ทรัพย์สนิ ของสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทลั ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการ
บังคับคดี
เงิน และทรัพ ย์สิน ของสํานั ก งานส่ง เสริม เศรษฐกิจ ดิจิท ัล ไม่ ต้ อ งนํ า ส่ง คลัง
เป็ นรายได้แผ่นดิน ยกเว้นดอกผล และผลประโยชน์ หรือรายได้อ%ืนตามวรรคหนึ%ง (๕)
เมื%อใช้จ่ายตามอํานาจหน้าทีข% องสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั แล้ว ทีเ% หลือให้นําส่งคลัง
เป็ นรายได้แผ่นดิน
มาตรา ๔๕ ให้ สํ า นั ก งานส่ ง เสริม เศรษฐกิจ ดิจิท ัล มีผู้ อํ า นวยการคนหนึ% ง
ซึง% คณะกรรมการกํากับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั แต่งตัง> มีหน้าทีบ% ริหารกิจการ
ของสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั ขึน> ตรงต่อคณะกรรมการกํากับสํานักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจ ดิจิท ัล และจะให้ มีร องผู้อํ า นวยการเป็ นผู้ช่ ว ยสัง% และปฏิบ ัติ ง านรองจาก
ผูอ้ าํ นวยการก็ได้
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การแต่งตัง> ผูอ้ าํ นวยการตามวรรคหนึ%ง ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารสรรหา
ทีค% ณะกรรมการกํากับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั กําหนด
มาตรา ๔๖ ผูอ้ าํ นวยการต้องมีคุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี>
(๑) มีสญ
ั ชาติไทย
(๒) สามารถทํางานให้แก่สาํ นักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั ได้เต็มเวลา
(๓) มีอายุไม่เกินห้าสิบห้าปี ในวันทีไ% ด้รบั การแต่งตัง>
(๔) เป็ นผูม้ คี วามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม
หรือกิจการด้านเศรษฐกิจดิจทิ ลั และการบริหารจัดการ
(๕) ไม่เป็ นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็ นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๖) ไม่เป็ นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๗) ไม่เคยได้รบั โทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที%สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็ นโทษ
สําหรับความผิดทีไ% ด้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) ไม่ เคยถู ก ไล่ อ อก ปลดออก หรือ ให้อ อกจากราชการ หน่ ว ยงานของรัฐ
หรือรัฐวิสาหกิจ หรือจากหน่ วยงานของเอกชน เพราะทุจริต ต่อหน้าที%หรือประพฤติชวั %
อย่างร้ายแรง
(๙) ไม่เคยถูกถอดถอนออกจากตําแหน่งตามกฎหมาย
(๑๐) ไม่เป็ นผู้ดํารงตําแหน่ งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ%น หรือผู้บริหาร
ท้องถิน% กรรมการหรือผูด้ าํ รงตําแหน่ งซึง% รับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ทีป% รึกษา
พรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าทีข% องพรรคการเมือง
(๑๑) ไม่เป็ นผูม้ สี ่วนได้เสียในกิจการทีเ% กีย% วข้องกับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจทิ ลั หรือกิจการที%ขดั หรือแย้งกับวัตถุประสงค์ของสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
มาตรา ๔๗ ผู้อํานวยการมีวาระการดํารงตําแหน่ งคราวละสีป% ี และอาจได้รบั
แต่งตัง> อีกได้แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
ในกรณี ท%ีข้อเท็จ จริงปรากฏว่า ผู้อํานวยการมีผลการประเมินตลอดทัง> สามปี
ที%ผ่ านมาอยู่ในขัน> ตํ% ากว่าดีตัง> แต่ สองปี ข>ึน ไป ให้ ดําเนิ น การสรรหาผู้อํานวยการใหม่
ในกรณี เ ช่ น นี> คณะกรรมการกํ า กั บ สํ า นั ก งานส่ ง เสริม เศรษฐกิ จ ดิ จิ ท ั ล จะแต่ ง ตั ง>
ผู้อํ า นวยการที%พ้ น จากตํ า แหน่ ง ให้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ผู้ อํา นวยการอีก ไม่ ไ ด้ ในกรณี อ%ืน
ผูอ้ าํ นวยการอาจสมัครเข้ารับการคัดเลือกใหม่ได้
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การประเมินผลตามวรรคสองให้คํานึงถึงผลประกอบการของสํานักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจทิ ลั เป็ นส่วนสําคัญด้วย
มาตรา ๔๘ เพื%อประโยชน์ในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผู้อํานวยการ
ตามมาตรา ๔๗ ให้ ค ณะกรรมการกํ า กับ สํา นั ก งานส่ ง เสริม เศรษฐกิจ ดิจิท ัล จัด ให้ มี
การประเมินโดยผูป้ ระเมินภายนอกทีเ% ป็ นกลางและอิสระ ทัง> นี> ตามหลักเกณฑ์และวิธกี าร
ทีค% ณะกรรมการกํากับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั กําหนด
มาตรา ๔๙ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามมาตรา ๔๗ อํานวยการ
พ้นจากตําแหน่งเมื%อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะกรรมการกํากับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั ให้ออก เพราะไม่ผ่าน
การประเมินหรือมีผลการประเมินอยู่ในขัน> ตํ%ากว่าดีสองปี ตดิ ต่อกัน หรือเมื%อคณะกรรมการ
กํากับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั เห็นว่าหากให้อยู่ในตําแหน่ งต่อไปจะก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่สาํ นักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั อย่างร้ายแรง
(๔) ได้รบั โทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีส% ดุ ให้จาํ คุก
(๕) ขาดคุณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๖
มาตรา ๕๐ เมื%อ ผู้อํ านวยการพ้น จากตํ า แหน่ งให้ร องผู้อํา นวยการพ้น จาก
ตําแหน่ งด้วยและในกรณี ผู้อํานวยการพ้น จากตําแหน่ งเพราะเหตุ ผลจากการประเมิน
ตามมาตรา ๔๗ หรือมาตรา ๔๙ (๓) จะแต่งตัง> รองผู้อํานวยการที%พ้นจากตําแหน่ งนัน>
เป็ นผูอ้ าํ นวยการมิได้
นอกจากการพ้นจากตําแหน่ งตามวรรคหนึ%ง รองผูอ้ ํานวยการพ้นจากตําแหน่ ง
เมื%อผูอ้ าํ นวยการสังให้
% พน้ จากตําแหน่ง
มาตรา ๕๑ ให้ผอู้ าํ นวยการมีอาํ นาจหน้าที% ดังต่อไปนี>
(๑) บริห ารงานของสํ า นั ก งานส่ ง เสริม เศรษฐกิจ ดิ จิท ัล ให้ เกิ ด ผลสัม ฤทธิ |
ตามภารกิจของสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั แผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิท ัล และตามนโยบายและแผนระดับ ชาติ ว่ า ด้ว ยการพัฒ นาดิจิท ัล เพื%อ เศรษฐกิจ
และสังคม และระเบียบ ข้อบังคับ ที%คณะกรรมการกํากับ สํานัก งานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจทิ ลั กําหนด
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(๒) วางระเบีย บเกี%ย วกับ การดํา เนิน งานของสํา นัก งานส่ง เสริม เศรษฐกิจ
ดิจ ทิ ลั โดยไม่ข ดั หรือแย้งกับ ระเบีย บ ข้อบังคับ ข้อกําหนด นโยบาย มติ หรือประกาศ
ทีค% ณะกรรมการกํากับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั กําหนด
(๓) เป็ นผูบ้ งั คับบัญชาพนักงานและลูกจ้างทุกตําแหน่ ง เว้นแต่ผูด้ ํารงตําแหน่ ง
ผูต้ รวจสอบภายในและประเมินผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานและลูกจ้างของสํานักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั ทุกตําแหน่ งตามระเบียบหรือข้อบังคับของคณะกรรมการกํากับ
สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั
(๔) แต่งตัง> รองผู้อํานวยการที%มีคุณ สมบัติและไม่เกินจํานวนที%คณะกรรมการ
กํากับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั กําหนด
(๕) บรรจุแต่งตัง> เลื%อนเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจ้าง
ตลอดจนให้พ นัก งานและลูก จ้างออกจากตํ าแหน่ ง ทัง> นี> ตามระเบีย บหรือ ข้อ บังคับ
ของคณะกรรมการกํากับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั
(๖) ปฏิบตั ิการอื%นใดตามระเบียบ ข้อบังคับ และมติของคณะกรรมการกํากับ
สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั
มาตรา ๕๒ ในกิจการทีเ% กีย% วกับบุคคลภายนอก ให้ผอู้ ํานวยการเป็ นผูแ้ ทนของ
สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั และเพื%อการนี>ผู้อํานวยการจะมอบอํานาจให้บุคคลใด
ปฏิบตั งิ านเฉพาะอย่างแทนก็ได้ แต่ทงั > นี> ต้องเป็ นไปตามระเบียบทีค% ณะกรรมการกํากับ
สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั กําหนด
การรัก ษาการแทน และการปฏิ บ ัติ ห น้ า ที% แ ทน ให้ เ ป็ นไปตามระเบี ย บที%
คณะกรรมการกํากับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั กําหนด
มาตรา ๕๓ การบัญ ชีของสํานัก งานส่งเสริม เศรษฐกิจดิจิท ัล ให้จดั ทําตาม
มาตรฐานการบัญ ชีตามแบบและหลักเกณฑ์ท%ีค ณะกรรมการกํากับ สํานักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจทิ ลั กําหนด
มาตรา ๕๔ ข้าราชการหรือเจ้าหน้าทีข% องรัฐซึง% อยู่ระหว่างการปฏิบตั งิ านชดใช้
ทุนการศึกษาทีไ% ด้รบั จากส่วนราชการหรือหน่ วยงานของรัฐ ทีไ% ด้โอนย้ายมาปฏิบตั หิ น้าที%
ทีส% าํ นักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั โดยได้รบั ความเห็นชอบจากผูบ้ งั คับบัญชาต้นสังกัด
ให้ถอื เป็ นการชดใช้ทุนตามสัญญา และมีสทิ ธินับระยะเวลาการปฏิบตั ิงานในสํานักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั เป็ นระยะเวลาในการชดใช้ทุนตามสัญญาด้วย
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มาตรา ๕๕ ให้ สํา นั ก งานส่ ง เสริม เศรษฐกิจ ดิจิท ัล จัด ทํ า งบดุ ล งบการเงิน
และบัญชีทาํ การส่งผูส้ อบบัญชีภายในเก้าสิบวันนับแต่วนั สิน> ปี บญ
ั ชีทุกปี
ให้ สํา นั ก งานการตรวจเงิน แผ่ น ดิน หรือ ผู้ ส อบบัญ ชีร ับ อนุ ญ าตที% สํา นั ก งาน
การตรวจเงินแผ่นดินให้ความเห็นชอบเป็ นผู้สอบบัญ ชี และประเมินผลการใช้จ่ายเงิน
และทรัพ ย์ สิน ของสํ า นั ก งานส่ ง เสริม เศรษฐกิจ ดิจิท ัล ทุ ก รอบปี แล้ ว ทํ า รายงานผล
การสอบบัญชีเสนอต่อคณะกรรมการกํากับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั
มาตรา ๕๖ ให้สาํ นักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั จัดทํารายงานการดําเนินงาน
ประจําปี เสนอรัฐ มนตรีภ ายในหนึ% งร้อ ยแปดสิบ วัน นับ แต่ ว ัน สิ>น ปี บ ัญ ชี และเผยแพร่
รายงานนี>ต่อสาธารณชน
รายงานการดําเนินงานประจําปี ตามวรรคหนึ%ง ให้แสดงรายละเอียดของงบการเงิน
ที%ผู้สอบบัญชีให้ความเห็นแล้ว พร้อมทัง> ผลงานของสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทลั
ในปี ท%ลี ่วงมาและรายงานการประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจทิ ลั ในปี ทล%ี ่วงมาแล้ว
การประเมินผลการดําเนินการของสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั ตามวรรคสอง
จะต้องดําเนินการโดยบุคคลภายนอกทีค% ณะกรรมการกํากับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจทิ ลั ให้ความเห็นชอบ
มาตรา ๕๗ ให้รฐั มนตรีมีอํานาจกํากับดูแลการดําเนินกิจการของสํานักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั ให้เป็ นไปตามอํานาจหน้าที%และตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี
ทีเ% กี%ยวข้อง นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจทิ ลั เพื%อเศรษฐกิจและสังคม
และแผนยุท ธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจ ดิจิทลั เพื%อการนี> ให้รฐั มนตรีมีอํานาจสังให้
%
ผู้อํานวยการชี>แจง แสดงความคิดเห็น หรือทํารายงานและมีอํานาจยับยัง> การกระทํา
ของสํา นั ก งานส่ ง เสริม เศรษฐกิจ ดิจิท ัล ที%ข ัด ต่ อ อํ า นาจหน้ า ที%ข องสํา นั ก งานส่ ง เสริม
เศรษฐกิจ ดิจิท ัล นโยบายของรัฐบาล มติค ณะรัฐมนตรีท%ีเกี%ยวข้อง นโยบายและแผน
ระดับ ชาติ ว่ า ด้ ว ยการพัฒ นาดิจิท ัล เพื% อ เศรษฐกิจ และสัง คม หรือ แผนยุ ท ธศาสตร์
การส่งเสริม เศรษฐกิจ ดิจิท ัลตลอดจนสังสอบสวนข้
%
อเท็จ จริงเกี%ย วกับ การดําเนิ น การ
ของสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั ได้
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บทเฉพาะกาล
มาตรา ๕๘ ในวาระเริ%ม แรก ให้ ค ณะกรรมการประกอบด้ ว ยกรรมการ
ตามมาตรา ๗ (๑) (๒) (๓) และวรรคสอง เพื%อปฏิบตั ิหน้ าที%เท่าที%จําเป็ นไปพลางก่อน
แต่ไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วนั ทีพ% ระราชบัญญัตนิ >ใี ช้บงั คับ
มาตรา ๕๙ ในวาระเริม% แรก ที%ยงั ไม่มคี ณะกรรมการกํากับ สํานักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจทิ ลั ตามพระราชบัญญัตนิ >ี ให้คณะกรรมการกํากับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจทิ ลั ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงดิจทิ ลั เพื%อเศรษฐกิจและสังคม เป็ นประธานกรรมการ
เลขาธิการ และผูม้ คี วามรู้ ความเชีย% วชาญ และความสามารถเป็ นทีป% ระจักษ์ดา้ นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื%อ สาร ด้า นเศรษฐศาสตร์ ด้า นสังคมศาสตร์ ด้า นบริห ารธุ ร กิจ
ด้านกฎหมาย หรือด้านอื%นทีเ% กีย% วข้องและเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของคณะกรรมการ
กํากับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ ดิจิทลั ที%รฐั มนตรีแต่ งตัง> จํานวนสี%คน เป็ นกรรมการ
และให้ผูป้ ฏิบตั หิ น้าทีผ% ูอ้ ํานวยการตามวรรคสองเป็ นเลขานุ การของคณะกรรมการกํากับ
สํา นั ก งานส่ ง เสริม เศรษฐกิจ ดิจิท ัล โดยให้ ป ฏิ บ ัติ ห น้ า ที% เป็ นการชัว% คราวไปจนกว่ า
จะมีคณะกรรมการกํากับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั ตามพระราชบัญญัตนิ >ี ซึง% ต้อง
ไม่เกินหนึ%งร้อยแปดสิบวันนับแต่วนั ทีพ% ระราชบัญญัตนิ >ีใช้บงั คับ
ในระหว่างที%ยงั ไม่มกี ารแต่งตัง> ผู้อํานวยการตามพระราชบัญญัติน>ี ให้รฐั มนตรี
แต่งตัง> ผูท้ เ%ี ห็นสมควรให้ปฏิบตั หิ น้าทีผ% อู้ าํ นวยการตามพระราชบัญญัตนิ >ีเป็ นการชัวคราว
%
จนกว่าจะมีการแต่งตัง> ผูอ้ าํ นวยการตามพระราชบัญญัตนิ >ี ซึง% ต้องไม่เกินหนึ%งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วนั ทีพ% ระราชบัญญัตนิ >ใี ช้บงั คับ
มาตรา ๖๐ ในวาระเริม% แรก ให้คณะรัฐมนตรีจดั สรรทุนประเดิมให้แก่กองทุน
และสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั ตามความจําเป็ น
มาตรา ๖๑ ในวาระเริ%มแรก ให้รฐั มนตรีเสนอต่ อคณะรัฐมนตรีเพื%อพิจารณา
ให้ขา้ ราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที% หรือผูป้ ฏิบตั งิ านอื%นใดในหน่วยงานของรัฐ มาปฏิบตั งิ าน
เป็ นพนักงานของสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ ดิจิทลั เป็ นการชัวคราวภายในระยะเวลา
%
ทีค% ณะรัฐมนตรีกาํ หนดได้
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มาตรา ๖๒ เมื%อพระราชบัญญัตนิ >ีมผี ลใช้บงั คับแล้ว ให้พระราชกฤษฎีกาจัดตัง>
สํา นัก งานส่ง เสริม อุต สาหกรรมซอฟต์แ วร์แ ห่ง ชาติ (องค์ก ารมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๖
และพระราชกฤษฎีกาจัดตัง> สํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) (ฉบับที% ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็ นอันยกเลิกและให้บรรดากิจการ เงินและทรัพย์สนิ
สิท ธิ หนี> รวมทัง> งบประมาณของสํานักงานส่งเสริมอุ ตสาหกรรมซอฟต์แ วร์แห่ งชาติ
(องค์การมหาชน) ทีม% อี ยู่ในวันก่อนวันทีพ% ระราชบัญญัตนิ >ีใช้บงั คับ ตกเป็ นของสํานักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั
มาตรา ๖๓ ให้โอนเจ้าหน้ าที%และลูกจ้างของสํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตัง> สํานักงานส่งเสริม
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๖ และที%แก้ไขเพิ%มเติม
ซึง% ปฏิบตั หิ น้าที%อยู่ในวันก่อนวันที%พระราชบัญญัตนิ >ีใช้บงั คับไปเป็ นพนักงานหรือลูกจ้าง
ของสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั เป็ นการชัวคราว
%
ภายในหนึ%งร้อยแปดสิบวันนับแต่วนั ที%พระราชบัญญัตนิ >ีใช้บงั คับ ให้สาํ นักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั ดําเนินการคัดเลือกเจ้าหน้าทีห% รือลูกจ้างตามวรรคหนึ%งเพื%อบรรจุ
เป็ นพนักงานหรือลูกจ้างของสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั ต่อไป
พนักงานหรือลูกจ้างผู้ใดได้รบั การคัดเลือกและบรรจุตามวรรคสอง ให้มีสทิ ธิ
นับระยะเวลาทํางานทีเ% คยทํางานอยู่ในสํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ
(องค์การมหาชน) ต่อเนื%องรวมกับระยะเวลาทํางานในสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั
เจ้า หน้ า ที%ห รือ ลูก จ้า งตามวรรคหนึ% ง ผู้ใดไม่ ป ระสงค์จ ะทํ า งานในสํา นัก งาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั ต่อไปหรือไม่ได้รบั การคัดเลือกและบรรจุตามวรรคสอง ให้ถอื ว่า
เป็ นการเลิก จ้า งและให้ มีสิท ธิไ ด้ร ับ ค่ า ตอบแทนการเลิก จ้า งตามประกาศ ระเบีย บ
หรือ ข้อ บัง คับ ของสํานั ก งานส่ ง เสริม เศรษฐกิจ ดิจ ทิ ลั ในส่ว นทีเ% กีย% วกับ การเลิก จ้า ง
และการได้ร บั ค่า ตอบแทนการเลิก จ้า งดัง กล่า ว ซึ ง% ต้อ งไม่น้ อ ยกว่ า ที% กํ า หนดไว้
ในกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมาย
ว่า ด้ว ยเงิน ทดแทน แต่สํา หรับ กรณีก ารไม่ส มัค รใจจะทํา งานในสํา นัก งานส่ง เสริม
เศรษฐกิจ ดิจ ทิ ลั ต้องแสดงความจํานงภายในสามสิบวันนับแต่ วนั ที%พระราชบัญ ญัติน>ี
ใช้บงั คับ
มาตรา ๖๔ ในระหว่ างที%ย ังมิได้มีการออกประกาศ ระเบีย บ หรือ ข้อบังคับ
ในส่ ว นที% เ กี% ย วข้ อ งกั บ สํ า นั ก งานส่ ง เสริม เศรษฐกิ จ ดิ จิ ท ั ล ตามพระราชบั ญ ญั ติ น>ี
คณะกรรมการกํากับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทลั สามารถกําหนดให้นําประกาศ
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ระเบียบ หรือข้อบังคับของสํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) หรือ องค์ก ารมหาชนอื%น ซึ%ง อยู่ ภ ายใต้ ก ารกํ า กับ ดู แ ลของกระทรวงดิจิท ัล
เพื% อ เศรษฐกิ จ และสัง คมที% ใ ช้ บ ั ง คับ อยู่ ใ นวัน ก่ อ นวัน ที% พ ระราชบัญ ญั ติ น>ี ใ ช้ บ ั ง คั บ
มาใช้บงั คับโดยอนุโลมกับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั ได้ ทัง> นี> เท่าทีไ% ม่ขดั หรือแย้ง
กับพระราชบัญญัตนิ >ี
มาตรา ๖๕ การดํ า เนิ น การออกประกาศ ระเบี ย บ และข้ อ บั ง คั บ ตาม
พระราชบัญ ญัติน>ีให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ%งปี นับแต่ วนั ที%พระราชบัญญัติน>ี
ใช้บงั คับ หากไม่สามารถดําเนินการได้ ให้รฐั มนตรีรายงานเหตุผลทีไ% ม่อาจดําเนินการได้
ต่อคณะรัฐมนตรีเพื%อทราบ
ผูร้ บั สนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผ ลในการประกาศใช้พ ระราชบัญ ญัต ฉิ บับ นี> คือ โดยทีเ% ทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื%อ สารในด้า นดิจ ทิ ลั ได้เ ข้า มามี บ ทบาทสํ า คัญ ในการพั ฒ นา
และขับ เคลื%อ นเศรษฐกิจ และสังคม รวมทัง> ส่งผลต่ อฐานความรู้แ ละขีดความสามารถ
ในการแข่ ง ขัน ของประเทศ ซึ%ง หน่ ว ยงานภาครัฐ และภาคธุ ร กิจ ต่ างมีค วามต้ อ งการ
นํ าระบบเทคโนโลยีด้านดิจิทลั ดังกล่าวมาใช้ในการพัฒ นาศักยภาพและประสิทธิภาพ
ของการให้บ ริก าร เพื%อ ประโยชน์ ท%ีป ระชาชนจะได้ร ับ หรือ การพัฒ นาในการแข่ งขัน
ทางธุ รกิจ ของภาคเอกชน แต่ ป ระเทศไทยยัง ขาดการพัฒ นาเทคโนโลยีส ารสนเทศ
และการสือ% สารในด้านดิจทิ ลั อย่างเป็ นระบบทีจ% ะสามารถตอบสนองความต้องการดังกล่าว
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะนําไปสู่การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ดัง นั น> เพื%อ ให้ก ารพัฒ นาดิจิท ัล เพื%อ เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศครอบคลุ ม การ
ดําเนินงานในด้านต่าง ๆ ที%มสี ่วนสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
และการวางโครงสร้างพื>น ฐานสารสนเทศอย่ างเป็ นระบบเพื%อลดความซํ>าซ้อนในการ
ดําเนินงานและส่งเสริมกิจกรรมในด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศทัง> ของภาครัฐ
และภาคเอกชน จึงจําเป็ นต้องตราพระราชบัญญัตนิ >ี

๖๗๓

