
 หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๘๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   สิงหาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอเิล็กทรอนิกส์ 
เร่ือง  รายชื่อหน่วยงานหรือองค์กร  หรือส่วนงานของหน่วยงานหรือองค์กรที่ถือเป็น 

โครงสร้างพื้นฐานสําคัญของประเทศซึ่งต้องกระทําตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดับเคร่งครัด   
พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 
 

โดยที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยวิธีการแบบปลอดภัยในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๕๓  
กําหนดให้คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ประกาศกําหนดรายชื่อหน่วยงานหรือองค์กร   
หรือส่วนงานของหน่วยงานหรือองค์กรที่ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานสําคัญของประเทศ  เพื่อให้ดําเนินการ
ตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดับเคร่งครัด  ระดับกลาง  หรือระดับพื้นฐาน  แล้วแต่กรณี 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  วรรคสอง  แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยวิธีการแบบปลอดภัย 
ในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๕๓  คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์จึงออกประกาศไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  เร่ือง  รายชื่อ
หน่วยงานหรือองค์กร  หรือส่วนงานของหน่วยงานหรือองค์กรที่ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานสําคัญของประเทศ 
ซึ่งต้องกระทําตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดับเคร่งครัด  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดสามร้อยหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้หน่วยงานหรือองค์กร  หรือส่วนงานของหน่วยงานหรือองค์กรที่มีรายชื่อแนบท้าย
ประกาศฉบับนี้  ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานสําคัญของประเทศซึ่งต้องกระทําตามวิธีการแบบปลอดภัย 
ในระดับเคร่งครัดตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยวิธีการแบบปลอดภัยในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  
พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

อุตตม  สาวนายน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ประธานกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 



 

 

แนบท้าย ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์
เรื่อง รายชื่อหน่วยงานหรือองค์กร หรือสว่นงานของหน่วยงานหรือองค์กรที่ถือเปน็ 

โครงสร้างพื้นฐานสาํคญัของประเทศซ่ึงต้องกระทําตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดับเคร่งครัด  
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ว่าด้วยรายชื่อหน่วยงานหรอืองค์กร หรือส่วนงานของหน่วยงานหรอืองค์กร 
 
ส่วนราชการ 

๑. สํานักนายกรัฐมนตรี  เฉพาะ 
(๑) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
(๒) กรมประชาสัมพันธ์ 
(๓) สํานักข่าวกรองแห่งชาติ 
(๔) สํานักงบประมาณ 
(๕) สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
(๖) สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

๒. กระทรวงกลาโหม  เฉพาะ 
(๑) สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
(๒) กองบัญชาการกองทัพไทย 
(๓) กองทัพบก 
(๔) กองทัพเรือ 
(๕) กองทัพอากาศ 

๓. กระทรวงการคลัง  เฉพาะ 
(๑) กรมธนารักษ์ 
(๒) กรมบัญชีกลาง 
(๓) กรมศุลกากร 
(๔) กรมสรรพสามิต 
(๕) กรมสรรพากร 
(๖) สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
(๗) สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 

๔. กระทรวงการต่างประเทศ 
๕. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เฉพาะ 

(๑) กรมชลประทาน 



 

 

(๒) กรมประมง 
(๓) กรมปศุสัตว์ 
(๔) กรมวิชาการเกษตร 
(๕) กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

๖. กระทรวงคมนาคม  เฉพาะ 
(๑) กรมเจ้าท่า 
(๒) กรมการขนส่งทางบก 
(๓) กรมท่าอากาศยาน 
(๔) กรมทางหลวง 
(๕) กรมทางหลวงชนบท 
(๖) สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 

๗. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เฉพาะ 
(๑) กรมควบคุมมลพิษ 

๘. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เฉพาะ 
(๑) สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     
(๒) กรมอุตุนิยมวิทยา   

๙. กระทรวงพลังงาน  เฉพาะ 
(๑) กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ 
(๒) กรมธุรกิจพลังงาน 

๑๐. กระทรวงพาณิชย์  เฉพาะ 
(๑) กรมการค้าภายใน 
(๒) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

๑๑. กระทรวงมหาดไทย  เฉพาะ 
(๑) กรมการปกครอง   
(๒) กรมที่ดิน 
(๓) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๔) กรมโยธาธิการและผังเมือง 

๑๒. กระทรวงยุติธรรม  เฉพาะ 
(๑) กรมบังคับคดี 
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(๒) กรมราชทัณฑ์ 
(๓) กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
(๔) สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 
(๕) สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
(๖) สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

๑๓. กระทรวงแรงงาน  เฉพาะ 
(๑) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
(๒) สํานักงานประกันสังคม 

๑๔. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เฉพาะ 
(๑) สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

๑๕. กระทรวงศึกษาธิการ  เฉพาะ 
(๑) มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
(๒) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
(๓) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
(๔) มหาวิทยาลัยนเรศวร   
(๕) มหาวิทยาลัยมหิดล   
(๖) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
(๗) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

๑๖. กระทรวงสาธารณสุข  เฉพาะ 
(๑) สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
(๒) กรมการแพทย์   
(๓) กรมควบคุมโรค 
(๔) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
(๕) กรมอนามัย 
(๖) สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

๑๗. กระทรวงอุตสาหกรรม  เฉพาะ 
(๑) กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
(๒) สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย 

 
 



 

 

๑๘. ส่วนราชการไม่สังกัดสํานักนายกรัฐมนตร ีกระทรวงหรอืทบวง  เฉพาะ 
(๑) สํานักงานตํารวจแห่งชาติ   

องค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
๑. สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
๒. สํานักงานอัยการสูงสุด 

รัฐวิสาหกิจ 
๑. การเคหะแห่งชาติ 
๒. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
๓. การท่าเรือแห่งประเทศไทย 
๔. การประปาส่วนภูมิภาค 
๕. การประปานครหลวง 
๖. การไฟฟ้านครหลวง 
๗. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
๘. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
๙. การยางแห่งประเทศไทย  
๑๐. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
๑๑. การรถไฟแห่งประเทศไทย 
๑๒. ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
๑๓. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
๑๔. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
๑๕. ธนาคารเพ่ือการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย 
๑๖. ธนาคารออมสิน 
๑๗. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
๑๘. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
๑๙. บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยู่อาศัย 
๒๐. บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม 
๒๑. บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 
๒๒. บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 
๒๓. บริษัท ขนส่ง จํากัด 

 



 

 

๒๔. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 
๒๕. บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
๒๖. บริษัท ปตท จํากัด (มหาชน) 
๒๗.  บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด 
๒๘.  บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด 
๒๙. บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) 
๓๐. องค์การเภสัชกรรม 
๓๑. องค์การคลังสินค้า 
๓๒. องค์การจัดการนํ้าเสีย 
๓๓. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
๓๔. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
๓๕. บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 

หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
๑. กองทุนเงินให้กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา 
๒. กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 
๓. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
๔. ธนาคารแห่งประเทศไทย 
๕. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 
๖. สภากาชาดไทย   
๗. สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 
๘. สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
๙. สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

องค์การมหาชน  
๑. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 
๒. สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 
๓. สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)   
๔. สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
๑. กรุงเทพมหานคร   

 



 

 

 
หน่วยงานภาคเอกชน 

๑. บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จํากัด 
๒. บริษัท สํานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จํากัด 
๓. บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด 
๔. สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 

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


