
บันทกึขอความ 
สวนราชการ       กพ.ทบ. (กองสารสนเทศฯ โทร. ๐ ๒๒๙๗ ๗๑๘๐, โทร.ทบ. ๘๗๐๓๔)  

ท่ี  กห  ๐๔๐๑/๕๗๗๗                                วันท่ี     ๓๑ ต.ค. ๖๕  

เรื่อง การกำหนดมาตรการควบคุมการใชงานและแนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบทดแทน
สำเนาเอกสารราชการ (RCOD)   

เรียน ผบ.ทบ. (ผาน รอง เสธ.ทบ.(๑))  

อางถงึ ๑. หนังสือ สปช.ทบ. ที ่กห ๐๔๐๖/๑๕๙๓ ลง ๓ พ.ค. ๖๒ 
 ๒. หนังสือ กพ.ทบ. ท่ี กห ๐๔๐๑/๒๒๐๙ ลง ๒๓ ก.ค. ๖๔ 
 ๓. หนังสือ สพบ.กพ.ทบ. ท่ี กห ๐๔๐๑.๓/๒๑๑  ลง ๖ ก.ย. ๖๕ 
 ๔. หนังสือ ขว.ทบ. ท่ี กห ๐๔๐๒/๒๘๙๔ ลง ๑๑ ก.ค. ๖๕ 

ส่ิงที่สงมาดวย  มาตรการควบคุมการใชงานและแนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบทดแทน 
สำเนาเอกสารราชการ Reduction of Copies of Documents (RCOD) 

 ๑. กพ.ทบ. ขออนุมัติมาตรการควบคุมการใชงานและแนวทางการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยระบบทดแทนสำเนาเอกสารราชการ (RCOD) เพ่ือใหหนวยระดับ นขต.ทบ. และหนวยรองถึง
ระดับกองพันหรือเทียบเทา และกองรอยอิสระยึดถือปฏิบัติ มีรายละเอียดตามส่ิงที่สงมาดวย โดยมี
สาระสำคัญสรุปไดดังนี้ 
  ๑.๑ ผูใชงาน จะตองเก็บรักษารหัสไวเปนความลับ ไมสงชื่อผูใชงานและรหัสผาน   
ใหผูอื่นผูใดเขาใชงาน 
  ๑.๒ ผูใชงาน หามนำขอมูลจากระบบไปใช เผยแพร กระทำการโดยมิชอบ หรือมิใช
เหตุอันสมควร หากฝาฝนจะถูกดำเนินการท้ังทางวินัยและกฎหมาย (ความรับผิดทางแพง, ความรับผิด
ทางอาญา และความรับผิดทางปกครอง) 
  ๑.๓ เมื่อผูใชงานหมดสิทธิการใชงาน โดยเมื่อมีการลาออก เปล่ียนตำแหนง โอน ยาย 
ส้ินสุดการจาง หรือพนจากหนาที่ ใหหนวยดำเนินการแจงขอยกเลิก/เปล่ียนตัวเจาหนาที่ มายัง กพ.ทบ.  

 ๒. ขอเท็จจรงิ  
  ๒.๑ ผบ.ทบ. ไดอนุมัติหลักการให กพ.ทบ. เปนหนวยรับผิดชอบดำเนินการในภาพรวม
ของ ทบ. ทำการเชื่อมโยงขอมูลกับสวนราชการที่ เกี่ยวของตามมาตรการอำนวยความสะดวกและ            
ลดภาระแกประชาชน (การไมเรียกสำเนาเอกสารท่ีทางราชการออกใหจากประชาชน) รายละเอียดตามอางถงึ ๑ 
  ๒.๒ ผบ.ทบ. (รอง เสธ.ทบ.(๑) รับคำส่ังฯ) ไดอนุมัติหลักการใหหนวยระดับกองพลหรือ
เทียบเทาขึ้นไป ใชงานระบบทดแทนการเรียกรับสำเนาเอกสารราชการ (RCOD) ตั้งแต ๓๐ ส.ค. ๖๔ 
รายละเอียดตามอางถึง ๒ 
  ๒.๓ กพ.ทบ. ไดดำเนินการใหหนวยระดับ นขต.ทบ. และหนวยรองถึงระดับกองพัน
หรือเทียบเทา และกองรอยอิสระ ท่ีใชงานระบบทดแทนการเรียกรับสำเนาเอกสารราชการ (RCOD) 
ดำเนินการตรวจสอบและยืนยันรายชื่อผูไดรับสิทธิการใชงานในระบบฯ เพ่ือใหเปนไปตามมาตรการ 
 
 

/รักษา... 
 

(สำเนา)   
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-  อนุมตัิตามเสนอในขอ ๔ 

           รับคำส่ัง ผบ.ทบ. 

    พล.ท. สุธ ี กอร ี
   รอง เสธ.ทบ.(๑) 
               ๑ พ.ย. ๖๕ 

รักษาความปลอดภัยขอมูลสวนบุคคล จัดทำแบบฟอรมขอรับสิทธิการใชงานระบบทดแทนการเรียกรับ
สำเนาเอกสารราชการ (RCOD) โดยในขั้นตนหนวยท่ีมีความประสงคเขาใชงานระบบฯ ใหดำเนินการขอสิทธิ
โดยใชแบบฟอรมตามท่ีกำหนดไวเรียบรอยแลว รายละเอียดตามอางถึง ๓ 
  ๒.๔ ผบ.ทบ./ผบ.ศปก.ทบ. (เสธ.ทบ./เสธ.ศปก.ทบ. รับคำส่ังฯ) ไดกรุณาอนุมัติแนวทาง 
การควบคุมการใชงานระบบสืบคนขอมูลจากฐานขอมูลทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เพ่ือใหหนวย    
ท่ีเกี่ยวของ ดำเนินการควบคุมและกำกับดูแลการใชงานระบบสืบคนขอมูลทะเบียนราษฎรฯ (Linkage 
Center) รายละเอียดตามอางถึง ๔ 
 ๓. กพ.ทบ. พิจารณาแลวเห็นวา การดำเนินการใหหนวยระดับ นขต.ทบ. และหนวยรอง
ถึงระดับกองพันหรือเทียบเทา และกองรอยอิสระ ท่ีใชงานระบบทดแทนการเรียกรับสำเนาเอกสาร
ราชการ (RCOD) มีมาตรการการควบคุมและกำกับดูแลตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย   
ของขอมูลสวนบุคคลภาครัฐ โดยในขั้นตนไดดำเนินการตรวจสอบและยืนยันรายชื่อผูไดรับสิทธิการใชงาน   
ในระบบฯ ตามขอ ๒.๓ เรียบรอยแลว แตอยางไรก็ดีเพ่ือใหการปฏิบัติเปนไปดวยความเรียบรอยรอบดาน  
ตามอนุมัตแินวทางการควบคุมการใชงานระบบฯ ในขอ ๒.๔ จึงเห็นควรเพ่ิมการกำหนดมาตรการการใชงาน
และแนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบทดแทนสำเนาเอกสารราชการ (RCOD) ตามขอ ๑ 
เพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานการควบคุมและกำกับดูแลการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคล
ภาครัฐ และใหหนวยปฏิบัติตามมาตรการตอไป 
 ๔. ขอเสนอ เห็นควรดำเนนิการดังนี ้
  ๔.๑ อนุมัติมาตรการควบคุมการใชงานและแนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ระบบทดแทนสำเนาเอกสารราชการ (RCOD) ตามขอ ๑ 
  ๔.๒ ใหหนวยระดับ นขต.ทบ. และหนวยรองถึงระดับกองพันหรือเทียบเทา และ
กองรอยอิสระ ที่ใชงานระบบทดแทนการเรียกรับสำเนาเอกสารราชการ (RCOD) ปฏิบัติ ตามขอ ๔.๑ 

 จึงเรียนมาเพ่ือกรุณาพิจารณา หากเห็นเปนการสมควร กรุณาอนุมัติตามเสนอในขอ ๔   
ทั้งนี้ อยูในอำนาจของ ผบ.ทบ. ซึ่งมอบให รอง เสธ.ทบ.(๑) อนุมัติ ตามคำส่ัง ทบ. ที่ ๑๓๒/๒๕๖๓  
ลง ๒๒ มี.ค. ๖๓ และคำส่ัง ทบ. (เฉพาะ) ที่ ๑๑๑๑/๖๕ ลง ๑๖ ก.ย. ๖๕ 
 
 
   พล.ท.  นุกูล  โลหประเสรฐิ  
    (นุกูล  โลหประเสริฐ) 
                   จก.กพ.ทบ.  
  
 
 
 
 
 



 
 

กรมกำลังพลทหารบก 
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มาตรการควบคุมการใชงานและ 
แนวทางการรักษาความม่ันคงปลอดภัย 
ระบบทดแทนสำเนาเอกสารราชการ 

Reduction of Copies of Documents 
(RCOD) 

 
 

 

 

 

 

 

ยกเลิกการเรียกรับสำเนาเอกสารของทางราชการ (ทบ.) 

htttp://dop.rta.mi.th/cancledoc/ 



 
 

สารบัญ 

เร่ือง           หนา 

คำนิยาม ๑ 
หนาทีแ่ละผูรับผิดชอบ ๑  
 

การเตรียมผูใชงาน  

การเตรียมผูใชงานระบบ ๒ 
การลงทะเบียนผูใชงาน ๒ 
การกำหนดชื่อผูใชและรหัสผาน ๓ 
 

การเตรียมใชงานระบบ 
การเตรียมอุปกรณเครื่องอานบัตร (Smart Card Reader) ๔ 
การติดตั้งโปรแกรม (GovAMI RTA Client)                                                          ๔ 
การขอ (PIN CODE) ๔ 
 
มาตรการควบคุมและตรวจสอบความปลอดภัย 
การลงทะเบียนผูใชงาน (User Registration) ๕ 
การจัดการรหัสผานสำหรบัผูใชงาน (User Password Management)                           ๕ - ๖ 
การบริหารจัดการบัญชีผูใชงาน (User Account) ๖ 
 
บทลงโทษผูกระทำผดิ 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ           ๗ 
พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ๗ – ๘ 
พระราชบัญญัติการรกัษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร พ.ศ. ๒๕๖๒ ๘ – ๙ 

- ความรับผิดทางแพง ๙ 
 - ความรับผิดทางอาญา ๙ 
 - ความรับผิดทางปกครอง                                                                     ๑๐ 
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คำนิยาม 

 
 “ระบบ RCOD” หร ือ Reduction of Copies of Documents หมายถ ึง การลดสำเนา
เอกสาร เปนระบบที่ถูกนำมาพัฒนาตอยอดจากโครงการยกเลิกการเรียกรับสำเนาเอกสารทางราชการ 
ในสวนของ ทบ. โดยเรียกใชฐานขอมูลจากกรมการปกครอง เพื่อลดการเรียกรับสำเนาจากประชาชน
และสนับสนุนการปฏิบัติงานบางสวนภายใน ทบ. ซึ่งถูกพัฒนาโดย สพบ.กพ.ทบ. (กองสารสนเทศ)  

 “Smart Card” หมายถึง บัตรพลาสติกที่มีชิป IC (Integrated circuit) ติดหรือฝงอยูในตัวบัตร
พลาสติกมีขนาดเทาบัตรเครดิต เพ่ือใชในการเก็บรวบรวมขอมูลและประมวลผลภายในตัวเองโดยวิธีการ
เขารหัสตามมาตรฐานเพ่ือใหระบบมีความปลอดภัยสูงขึ้น บัตรสมารทการด สามารถทำงานไดดวยตนเอง
โดยไมตองอาศัยการติดตอสื่อสารกับระบบหลัก (Font End) ทำใหประหยัดในเรื่องระบบสื่อสารไปไดมาก 
โดยในท่ีนี้บัตรสมารทการดจะกลาวถึงบัตรประชาชน 

 “ผูใชงาน” หมายถึง กำลังพลหรือเจาหนาที่ ที่ไดรับอนุญาตใหสามารถเขาใชงาน เขาถึงฐานขอมูล
ในระบบ ตามสิทธิที่ไดรับตามบทบาทหนาที่ 

 “ผูดูแลระบบ” หมายถึง ผูบริหารจัดการสิทธิของผูใชงานตามบทบาทหนาที่และความเหมาะสม 
อำนวยความสะดวก ประสานและกำกับดูแลการใชงาน ใหระบบสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
โดยมีเจาหนาที่ดังนี้ 

  เจาหนาที ่กสท.สพบ.กพ.ทบ. 

 “ผูจัดการฐานขอมูล” หมายถึง ผูบริหารจัดการหรือกำหนดสิทธกิารเขาถึงฐานขอมูลของผูใชงาน 
ตามบทบาทหนาท่ีและความเหมาะสม  
 ๑. รอง ผอ.กอง กพ.ทบ. 
 ๒. หน.กพ.ทบ. 
 ๓. เจาหนาท่ี กสท.สพบ.กพ.ทบ. 

 “Pin Code” หมายถึง ชุดตัวเลขหรือตัวอักษรที่กำหนดขึ้นเปนรหัสลับเฉพาะสวนบุคคลที่ใช
รวมกับเลขประจำตัวประชาชนเพื่อใชเปนรหัสผานเขาสูระบบงานหรือการใหบริการในระบบคอมพิวเตอร 
ภายใตขอกำหนดหรือรูปแบบของหนวยงานผูใหบริการจะกำหนดขึ้น 

 
ขอบเขตใชงานระบบ 
  ระบบ RCOD หรือ Reduction of Copies of Documents นั้น จะเรียกใชงานฐานขอมูล
จากกรมการปกครอง โดยจะสามารถเรียกดูฐานขอมูลจากกรมการปกครองยอนหลังแบบสมบูรณได
ถึง พ.ศ. ๒๕๔๘ หรือ ค.ศ. ๒๐๐๕ โดยหากผูใชงานตองการขอมูลยอนหลังไปมากกวานั้น อาจจะมี
ขอมูลเพียงในบางสวนเทานั้น เนื่องจากทางกรมการปกครองแจงวา การเก็บเอกสารของบางอำเภอ
อาจไมไดมีการเก็บเปนเอกสารหรือเอกสารที่เก็บมีการชำรุดเสียหาย ทางกรมการปกครองจึงมิไดมี
ขอมูลดังกลาวยอนหลังท้ังหมด 
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ภาพตวัอยาง แบบฟอรมการขอรับสิทธิก์ารใชงาน (RCOD) 

การเตรียมผูใชงาน 
 

การเตรียมผูใชงานระบบ 
 ๑. การคัดกรองกำลังพลหรือเจาหนาท่ี เปนการคัดกรองในระดับขั้นตนจากผูบังคับบัญชาเพ่ือ
พิจารณาถึงความเหมาะสมตอบทบาทและหนาที่ของกำลังพลนั้น วาสมควรไดรับสิทธหิรอืรับผิดชอบงาน
ในสวนนี้หรือไม และใหกำลังพลที่จะเปนผูใชงานไดรับรู เขาใจ และปฏิบัติตามแนวทางท่ีกำหนดโดยเครงครัด 
และตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
 ๒. เมื่อกำลังพลหรือเจาหนาที่ ไดรับการคัดกรองจากผูบังคับบัญชา จะตองมีหนังสือแตงตั้ง  
ตัวบุคคลเปนเจาหนาที่ผู ใชงานระบบ RCOD สงมายัง กพ.ทบ. เพื่อใชในการตรวจสอบยืนยันตัวบุคคล     
ในระบบ 
 ๓. กำลังพลหรือเจาหนาท่ี จะตองมี Pin Code เพ่ือใชในการเขาถึงฐานขอมูลในระบบ RCOD 
แบบระบุตัวตน โดยสามารถขอไดท่ี สํานักทะเบียนอําเภอ สํานักงานเขต หรือเทศบาล แหงใดก็ไดท่ัวประเทศ 
โดยไมเสียคาใชจาย 

การลงทะเบียนผูใชงาน 
แจงความประสงคเพื่อขอเขาใชงานระบบ โดยสงเรื่องมาที่ กพ.ทบ. ตามแบบฟอรมที่กำหนด

(กรอกขอมูลโดยใชการพิมพเทานั้น) เลือกรายการฐานขอมูลที่ตองการใชงาน และระบุเหตุผลในการใช
สนับสนุนงานใดของหนวย 
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การกำหนดชื่อผูใชและรหัสผาน 
การเขาใชงานระบบ จะใชรหัสประชาชน ๑๓ หลัก และรหัสผานที่ระบบ generate ใหในการ

เขาใชงานครั้งแรก 

• ชื่อผูใช : รหัสประชาชน ๑๓ หลัก 

• รหัสผาน : ในการเขาระบบครั้งแรก ระบบจะทำการสุมตัวอกัษรภาษาองักฤษพิมพเล็ก พิมพ
ใหญและตวัเลข โดยมคีวามยาว ๘ หลัก เชน g6UgVB6S 
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การเตรียมใชงานระบบ 
 
การเตรียมใชงานระบบ 

 การเตรียมอุปกรณเครื่องอานบัตร (Smart Card Reader)  

 สำหรับใชในการอานบัตรประจำตัวประชาชน  
 
          การติดตั้งโปรแกรม (GovAMI RTA Client) 
          สามารถดาวนโหลดไดที่ลิงคดานลางนี ้
          https://papp.rta.mi.th/public/programs/GovAMI_RTA_Client.zip 
           
การขอ (PIN CODE) 

 PIN Code ๔ หลัก สำหรับยืนยันตัวตนผานโปรแกรม GovAMI RTA Client  หากยังไมมี PIN 
Code สามารถขอรับรหัส PIN Code ไดที่สำนักทะเบียนอำเภอ สำนักงานเขต หรือเทศบาล แหงใดก็ได
ทั่วประเทศ ซึ่งขณะนี้สำนักทะเบียนสามารถออนไลนทั่วถึงกันทุกแหงแลว ทานสามารถติดตอขอรับท่ี
งานทะเบียนราษฎร 
 
 
 
 
 
 
 

รูปตวัอยางการกรอก Pin Code 
 
ขั้นตอนการสมัครใชงาน (ระบบ RCOD) 

 ๑. สงหนังสือแตงตั้งตัวบุคคลเปนเจาหนาที่ผูใชงานระบบ RCOD ตามแบบฟอรมที่กำหนด
มายัง กพ.ทบ. และทางอีเมลเพ่ือใชในการตรวจสอบยืนยันตัวบุคคลในระบบ 

 ๒. รอการตรวจสอบจากผูดูแลระบบเพ่ืออนมุัตกิารใชงานระบบ 
 ๓. เมื่อไดรับการอนุมัติใหเขาใชงาน กพ.ทบ. จะสง username และ password ใหเจาหนาท่ี
ทางอีเมลที่ระบุไวในแบบฟอรมโดยตรง 

 ๔. เปดเว็บเบราวเซอรเขาใชงานที่ https://papp.rta.mi.th/rcod/ 
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มาตรการควบคุมและตรวจสอบความปลอดภัย 
 

 เพื ่อควบคุมการเขาถึงขอมูลสวนบุคคลในระบบ RCOD สรางความตระหนักเรื ่องความมั่นคง
ปลอดภัยระบบสารสนเทศ รวมท้ังเพ่ือปองกันภัยคุกคามทางไซเบอร ดังนี้  

๑. ผูดูแลระบบ มีการเผยแพรนโยบายและแนวทางการปฏิบัติ การรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ดานสารสนเทศให ผูใชงาน ไดรับทราบ  

๒. ผูดูแลระบบ มีการจัดฝกอบรมหรือสัมมนาความรูความเขาใจใหกับ ผูใชงาน เพื่อใหเกิด
ความตระหนัก ความเขาใจถึงภัยและผลกระทบท่ีเกิดจากการนำขอมูลในระบบไปใชโดยไมระมัดระวัง  
 
การลงทะเบียนผูใชงาน (User Registration)  

 กำหนดใหมีขั้นตอนการปฏิบัติสำหรับการลงทะเบียนผูใชงาน ดังนี้  
 (๑)  ผูใชงาน ที่สมัครใชงานจะตองปฏิบัติตามขั้นตอน และลงนามรับทราบนโยบายความ
มั่นคงปลอดภัยในระบบตามขั้นตอน อยางเครงครัด  

 (๒)  ผูดูแลระบบ ตองตรวจสอบบัญชีผูใชงาน เพ่ือไมใหมีการลงทะเบียนซ้ำซอน  
 (๓)  ผูดูแลระบบ ตองตรวจสอบและใหสิทธิในการเขาถงึที่เหมาะสมตอหนาท่ีความรับผิดชอบ  
 (๔)  ผูดูแลระบบ มกีารจัดเกบ็เอกสารแสดงถึงสิทธแิละหนาที่ความรับผิดชอบของผูใชงานเปน

ลายลักษณอักษร 
 (๕)  ผูดูแลระบบ มกีารบันทกึและจัดเก็บขอมูลการขออนุมตัิเขาใชระบบสารสนเทศ  
 (๖)  ผู ใชงาน ตองไดร ับการอนุญาตใหเขาถึงระบบ RCOD โดยไดร ับการพิจารณาจาก

ผูบังคับบัญชาของหนวยงานผูใชงาน ตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย  
(๗)  เมื่อผูใชงานหมดสิทธิการใชงาน โดยเมื่อมีการลาออก เปล่ียนตำแหนง โอน ยาย ส้ินสุดการ

จาง หรือพนจากหนาที่ ใหหนวยดำเนินการแจงขอยกเลิก/เปล่ียนตัวเจาหนาท่ี มายัง กพ.ทบ  
 
การจัดการรหัสผานสำหรับผูใชงาน (User Password Management) 

 กระบวนการบรหิารจัดการรหัสผานสำหรบัผูใชงาน มแีนวทางการปฏิบตัิดงันี ้ 
 (๑)  ผูดูแลระบบ ตองกำหนดใหมีการใชงานบัญชีผูใชงานและรหัสผาน แยกเปนรายบุคคล 

เพ่ือใหสามารถติดตามการใชงาน และกำหนดเปนความรับผิดชอบของแตละคนได  
 (๒)  ผูใชงาน จะตองกำหนดรหสัผานใหยากตอการคาดเดา และตองมีความแตกตางกนั  
 (๓)  การกำหนดรหัสผาน ควรมเีงื่อนไข ดังนี้  

(๓.๑) มีความยาวไมนอยกวา ๘ ตวัอักษร  
(๓.๒) ประกอบดวยตวัอักษรพิมพเล็ก ตัวอกัษรพิมพใหญ อักขระสัญลักษณ ตวัเลข  
(๓.๓) ไมมคีวามหมายในพจนานกุรมภาษาใด ๆ ทั้งส้ิน  
(๓.๔) ไมกำหนดรหัสผานจากชื่อหรือนามสกุลของตนเอง ชื่อเลน ชื่อบุคคลในครอบครัว

ชื่อบุคคลที่มีความสัมพันธใกลชิดกับตน และจากคำศัพทที่ใชในพจนานุกรม 
 (๔)  การเปลีย่นแปลงรหัสผาน สามารถกระทำได ๒ วิธ ีดงันี้  

(๔.๑) การเปลี่ยนแปลงรหัสผานโดยผูใชงาน ควรทำเมื่อไดรับรหัสผานชั่วคราวหรือเกิด
ความไมมั่นใจในความปลอดภัย สามารถกระทำผานหนาเว็บจัดการขอมูลรหัสผานในระบบฯ 
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(๔.๒) การเปล่ียนรหัสผานโดยผูดแูลระบบ  
- ผูดูแลระบบ ตองเปล่ียนรหัสผานอยางนอย ทุก ๓ เดอืน  
- ผูใชงาน ตองเปล่ียนรหัสผานอยางนอย ทุก ๖ เดือน  
- เปล่ียนรหัสผานทันท ีเมื่อทราบวารหัสผานอาจถกูเปดเผยหรือลวงรู  

(๕)  การยกเลิกรหัสผาน คือการยกเลิกสิทธิจะถูกดำเนินการผานขั้นตอนการทบทวนสิทธิผูใชงาน 
โดยเมื่อมีการลาออก เปล่ียนตำแหนง โอน ยาย ส้ินสุดการจาง หรือพนจากหนาที่ ใหผูดูแลระบบทำการ
จัดเก็บสำเนาคำสั่ง หรือเมื่อไดรับการตรวจสอบจากทางตนสังกัดของหนวยเรียบรอยแลว ใหดำเนินการ
ระงับการใชงานหรือลบบัญชีผูใชงานทันที  

 (๖)  ผูใชงาน ตองเก็บรักษารหัสไวเปนความลับ ไมสงชื่อผูใชงานและรหัสผาน ใหผูอื่นผูใด    
เขาใชงาน  

(๗)  ผูใชงาน จะตองปอนรหัสผานในการใชงานทุกครั้ง เพ่ือปองกันการปฏิเสธความรับผิดชอบ
และออกจากระบบทันทีท่ีใชงานเสร็จ 
 
การบริหารจัดการบัญชผีูใชงาน (User Account)  

 กำหนดใหมีขัน้ตอนทางปฏิบัติสำหรับการบรหิารจัดการบัญชีผูใชงาน ดงันี ้ 
 (๑)  ผูดูแลระบบ จะเปนผูกำหนดสิทธกิารเขาถึงขอมูลใหผูใชงาน 
 (๒)  ผูดูแลระบบ ตองกำหนดชือ่ผูใชงานในบัญชีผูใชงาน ดงันี้  

(๒.๑) ชื่อผูใชงานตองไมซ้ำกัน  
(๒.๒) ชื่อผูใชงานตองสื่อถึงชื่อผูเปนเจาของบัญชีผูใชงานหรือหนวยงาน สำคัญคือตอง

ระบุตัวตนของผูใชงานนั้นได 
(๓)  ผูดูแลระบบ ตองมีการทบทวนสิทธิของผูใชงานในระบบ และทำการตรวจสอบสิทธิโดย

จะตองอางอิงจากหนังสือยืนยันตัวบุคคลในการลงทะเบียนใชงาน  
 
การใชงาน 
 กำหนดใหผูใชงานระบบ RCOD (User) สามารถใชงานไดตามเงือ่นไขดังนี ้
 ๑. ผูใชงาน จะสามารถเขาใชงานระบบฯ ไดเฉพาะในหวง (วันจันทร ถึง ศุกร) ตั้งแต เวลา
๐๘๐๐ – ๑๗๐๐ เทานั้น เวนแตหากมีกรณีพิเศษที่ตองใชงานในวันหยุดราชการจะตองติดตอผูดูแล
ระบบ เพ่ือเปดใหใชงานนอกเวลาเปนการชั่วคราว 
 ๒. ผูใชงาน จะตองใชบัตรประชาชนของตนเองเทานั้นในการเขาใชงานระบบ และนำบัตรของ
ตนเองออกจากเครื่องอานบัตรทุกครั้ง หลังออกจากระบบ 

การตรวจสอบและการระงับบัญชีผูใชงาน  
 กำหนดให ผูดูแลระบบ มีวงรอบการตรวจสอบการใชงานของ User ในทุก ๓ เดือน โดยเริ่ม
ตั้งแต เดือน ม.ค., เม.ย., ก.ค. และเดือน ต.ค. และมีเงื่อนไขการระงับบัญชี ผูใชงาน ดังนี้ 
 (๑) ผูใชงาน ฝาฝนหรอืไมปฏิบตัิตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ  

 (๒) ผูใชงาน นำขอมูลจากระบบไปใช เผยแพร กระทำการโดยมิชอบ หรือมิใชเหตุอนัสมควร 
   (๓)  ผูใชงาน มีการลาออก เปล่ียนตำแหนง โอน ยาย ส้ินสุดการจาง หรือพนจากตำแหนงหรอื
หนาที่ 
   (๔)  ผูใชงาน ไมมีการเขาใชงานระบบฯ เปนระยะเวลามากกวา ๙๐ วนั 
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บทลงโทษผูกระทำผิด 

กำลังพลใดที่ไดรับสิทธิเขาใชงานระบบฯ นำขอมูลสวนบุคคลจากระบบทดแทนสำเนาเอกสาร
ราชการ (RCOD) ไปใชเผยแพรในทางมิชอบ ไมเกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ หรือนำชื่อผูใชงานและ
รหัสผานใหผูอื่นผูใดเขาใชงาน หากตรวจสอบแลวพบวามีการดำเนินการในลักษณะละเมิดจริง ทานจะ
ถูกดำเนินการท้ังทางวินัยและกฎหมาย  

กฎหมายและระเบียบท่ีเกีย่วของ ในการนำขอมูลสวนบุคคลในระบบ RCOD ไปใชในทางมิชอบ หรือไม
เกี่ยวของกบัการปฏิบตัิงาน ในปจจุบันมีดงันี ้
 ๑. พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๒. พระราชบัญญัติการรกัษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร พ.ศ. ๒๕๖๒ 

พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒  (ณ วนัที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) 
มีสาระสำคัญดังนี ้

 มาตรา ๑ พระราชบัญญัตนิีเ้รียกวา “พระราชบญัญตัิคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒” 
 มาตรา ๒ พระราชบัญญัตนิีใ้หใชบังคับตั้งแตวนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เปนตนไป เวนแตบทบัญญัตใินหมวด ๒ หมวด ๓ หมวด ๕ หมวด ๖ หมวด ๗ และความใน มาตรา ๙๕ 
และมาตรา ๙๖ ใหใชบังคับเมื่อพนกำหนดหนึ่งป นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 มาตรา ๓ ในกรณีท่ีมีกฎหมายวาดวยการใดบัญญัติเกี่ยวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคล     
ในลักษณะใด กิจการใด หรือหนวยงานใดไวโดยเฉพาะแลว ใหบังคับตามบทบัญญัตแิหงกฎหมาย วาดวย
การนั้น เวนแต (๑) บทบัญญัติเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล และบทบัญญัติ
เกี่ยวกับสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคล รวมท้ังบทกำหนดโทษที่เกี่ยวของ ใหบังคับตามบทบัญญัติแหง
พระราชบัญญัตินี้เปนการเพ่ิมเติม ไมวาจะซ้ำกับบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยการนั้นหรือไมก็ตาม   
(๒) บทบัญญัติเกี่ยวกับการรองเรียน บทบัญญัติท่ีใหอำนาจแกคณะกรรมการผูเชี่ยวชาญออกคำส่ังเพื่อ
คุมครองเจาของขอมูลสวนบคุคล และบทบัญญัติเกี่ยวกบัอำนาจหนาท่ีของพนักงานเจาหนาท่ี รวมทั้งบท
กำหนดโทษที่เกี่ยวของ ใหบังคับตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี ้ในกรณีดังตอไปนี้ 

(ก) ในกรณีที่กฎหมายวาดวยการนัน้ไมมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการรองเรียน 
(ข) ในกรณีที่กฎหมายวาดวยการนั้นมีบทบัญญัติที่ใหอำนาจแกเจาหนาที่ผูมีอำนาจ

พิจารณาเรื่องรองเรียนตามกฎหมายดังกลาวออกคำส่ังเพ่ือคุมครองเจาของขอมูลสวนบุคคล แตไมเพียงพอ
เทากับอำนาจของคณะกรรมการผูเชี่ยวชาญตามพระราชบัญญัตินี้และเจาหนาท่ีผูมีอำนาจตามกฎหมาย
ดังกลาว รองขอตอคณะกรรมการผูเชี่ยวชาญหรือเจาของขอมูลสวนบุคคลผูเสียหายยื่นคำรองเรียนตอ
คณะกรรมการผูเชี่ยวชาญตามพระราชบัญญัตินี้ แลวแตกรณี 
 มาตรา ๔ พระราชบัญญัตนิีไ้มใชบังคับแก  

(๑) การเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของบุคคลที่ทำการเก็บรวบรวม
ขอมูลสวนบุคคลเพ่ือประโยชนสวนตนหรือเพ่ือกิจกรรมในครอบครัวของบุคคลนั้นเทานั้น  

(๒) การดำเนินการของหนวยงานของรัฐที่มีหนาที่ในการรักษาความมั่นคงของรัฐ ซึ่งรวมถงึ
ความมั่นคงทางการคลังของรัฐ หรือการรักษาความปลอดภัยของประชาชน รวมทั้งหนาที่เกี่ยวกับการปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน นิติวิทยาศาสตร หรือการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร 
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(๓) บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่ทำการเก็บรวบรวมไว
เฉพาะเพื่อกิจการสื่อมวลชน งานศิลปกรรม หรืองานวรรณกรรมอันเปนไปตามจริยธรรมแหงการประกอบ
วิชาชีพหรือเปนประโยชนสาธารณะเทานั้น 
  (๔) สภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา รวมถึงคณะกรรมาธิการท่ีแตงตั้งโดยสภา
ดังกลาว ซึ่งเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลในการพิจารณาตามหนาที่และอำนาจของสภา
ผูแทนราษฎรวุฒิสภา รัฐสภา หรือคณะกรรมาธิการ แลวแตกรณี 

(๕) การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและการดำเนินงานของเจาหนาที่ในกระบวนการ
พิจารณาคดี การบังคับคดี และการวางทรัพย รวมท้ังการดำเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

(๖) การดำเนินการกับขอมูลของบริษัทขอมูลเครดิตและสมาชิกตามกฎหมายวาดวย
การประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต 

 มาตรา ๕ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับแกการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
โดยผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลหรือผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลซึ่งอยูในราชอาณาจักร ไมวาการเก็บ
รวบรวม ใช หรือเปดเผยนั้น ไดกระทำในหรือนอกราชอาณาจักรก็ตาม 

 “ขอมูลสวนบุคคล” หมายความวา ขอมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำใหสามารถระบุตัวบุคคลนั้นได
ไมวาทางตรงหรือทางออม แตไมรวมถึงขอมูลของผูถึงแกกรรมโดยเฉพาะ 

 “ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล” หมายความวา บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหนาที่ตัดสินใจ
เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล 
 
พระราชบัญญัตกิารรกัษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร พ.ศ. ๒๕๖๒  
(ณ วนัที่ ๒๔ พฤษภาคมพ.ศ. ๒๕๖๒) มีสาระสำคัญดังนี้ 

 มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร
พ.ศ. ๒๕๖๒” 

 มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป 

 มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ “การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร” หมายความวา มาตรการ
หรือการดำเนินการที่กำหนดขึ้น เพ่ือปองกัน รับมือ และลดความเส่ียงจากภัยคุกคามทางไซเบอรท้ังจาก
ภายในและภายนอกประเทศอันกระทบตอความมั่นคงของรัฐ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ความมั่นคง   
ทางทหาร และความสงบเรียบรอยภายในประเทศ 

 “ภัยคุกคามทางไซเบอร” หมายความวา การกระทำหรือการดำเนินการใด ๆ โดยมิชอบ   
โดยใชคอมพิวเตอรหรือระบบคอมพิวเตอรหรือโปรแกรมไมพึงประสงคโดยมุงหมายใหเกิดการประทุษราย 
ตอระบบคอมพิวเตอร ขอมูลคอมพิวเตอร หรือขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ และเปนภยันตรายที่ใกลจะถึงที่จะ
กอใหเกิดความเสียหายหรือสงผลกระทบตอการทำงานของคอมพิวเตอร ระบบคอมพิวเตอร หรือ ขอมูลอื่น 
ที่เกี่ยวของ 

 “ไซเบอร” หมายความรวมถงึ ขอมูลและการส่ือสารที่เกิดจากการใหบริการหรือการประยุกตใช 
เครือขายคอมพิวเตอร ระบบอินเทอรเน็ต หรือโครงขายโทรคมนาคม รวมท้ังการใหบรกิารโดยปกตขิอง 
ดาวเทียมและระบบเครอืขายที่คลายคลึงกนั ทีเ่ชื่อมตอกันเปนการท่ัวไป  
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 “หนวยงานของรัฐ” หมายความวา ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น
รัฐวิสาหกิจ องคกรฝายนิติบัญญัติ องคกรฝายตุลาการ องคกรอิสระ องคการมหาชน และหนวยงานอื่น
ของรัฐ 

 

ความรับผดิทางแพง 
 มาตรา ๗๗ ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลหรือผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลซึ่งดำเนินการใด ๆ 
เกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลอนัเปนการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ ทำใหเกิด
ความเสียหายตอเจาของขอมูลสวนบุคคล ตองชดใชคาสินไหมทดแทนเพ่ือการนั้นแกเจาของขอมูลสวนบุคคล 
ไมวาการดำเนินการนั้นจะเกิดจากการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอหรือไมก็ตาม เวนแต ผูควบคุม
ขอมูลสวนบุคคลนั้นจะพิสูจนไดวา  

(๑) ความเสียหายนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากการกระทำหรือละเวนการกระทำ
ของเจาของขอมูลสวนบุคคลนั้นเอง 

(๒) เปนการปฏิบัติตามคำสั่งของเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติการตามหนาที่และอำนาจตามกฎหมาย
คาสินไหมทดแทนตามวรรคหนึ่ง ใหหมายความรวมถึงคาใชจายทั้งหมดที่เจาของขอมูลสวนบุคคลไดใช
จายไปตามความจำเปนในการปองกันความเสียหายที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือระงับความเสียหายที่เกิดขึ้น
แลวดวย 
 
ความรับผดิทางอาญา 

 มาตรา ๗๙ ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลผูใดฝาฝนมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่งหรือวรรคสองหรือไมปฏบิตัิ
ตามมาตรา ๒๘ อันเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลตามมาตรา ๒๖ โดยประการท่ีนาจะทำใหผูอื่น เกิดความเสียหาย 
เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือไดรับความอับอาย ตองระวางโทษ จำคุกไมเกินหกเดือน หรือ
ปรับไมเกินหาแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ผูควบคุมขอมูลสวนบคุคลผูใดฝาฝนมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่งหรอื
วรรคสอง หรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๘ อันเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลตามมาตรา ๒๖ เพ่ือแสวงหาประโยชน
ที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผูอื่น ตองระวางโทษจำคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกิน
หนึ่งลานบาท หรือทั้งจำท้ังปรับความผิดตามมาตรานี้เปนความผิดอันยอมความได 

 มาตรา ๘๐ ผูใดลวงรูขอมูลสวนบคุคลของผูอืน่เนือ่งจากการปฏิบัตหินาที่ตามพระราชบญัญตัินี ้
ถาผูนัน้นำไปเปดเผยแกผูอืน่ ตองระวางโทษจำคุกไมเกนิหกเดือน หรือปรับไมเกินหาแสนบาท หรือทั้งจำ
ทั้งปรบัความในวรรคหนึ่ง มใิหนำมาใชบังคบัแกการเปดเผย ในกรณีดังตอไปนี ้

(๑) การเปดเผยตามหนาท่ี 
(๒) การเปดเผยเพ่ือประโยชนแกการสอบสวน หรือการพิจารณาคด ี
(๓) การเปดเผยแกหนวยงานของรัฐในประเทศหรือตางประเทศทีม่ีอำนาจหนาทีต่ามกฎหมาย 
(๔) การเปดเผยทีไ่ดรับความยินยอมเปนหนงัสือเฉพาะครั้งจากเจาของขอมูลสวนบคุคล 
(๕) การเปดเผยขอมลูสวนบคุคลที่เกี่ยวกบัการฟองรองคดีตาง ๆ ท่ีเปดเผยตอสาธารณะ  

 มาตรา ๘๑ ในกรณีที่ผูกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เปนนิติบุคคล ถาการกระทำความผิด
ของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทำของกรรมการหรือผูจัดการ หรือบคุคล ใดซึ่งรับผิดชอบ
ในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกลาวมีหนาที่ตองสั่งการหรือกระทำการและ
ละเวนไมส่ังการหรือไมกระทำการจนเปนเหตุใหนิติบุคคลนั้นกระทำความผิด ผูนั้นตองรับโทษ ตามท่ีบัญญัติ
ไวสำหรับความผิดนั้น ๆ ดวย 
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ความรับผดิทางปกครอง 
 มาตรา ๘๒ ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๓๐ วรรคส่ี มาตรา ๓๙ 

วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๔๒ วรรคสองหรือวรรคสาม หรือไมขอความยินยอมตามแบบ
หรือขอความที่คณะกรรมการประกาศกำหนดตามมาตรา ๑๙ วรรคสาม หรือไมแจงผลกระทบจากการ
ถอนความยินยอมตามมาตรา ๑๙ วรรคหก หรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๓ ซึ่งไดนำมาใชบังคับโดยอนุโลม
ตามมาตรา ๒๕ วรรคสอง ตองระวางโทษปรับทางปกครองไมเกินหนึ่งลานบาท 

 มาตรา ๘๓ ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ 
มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๗ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง มาตรา ๒๘ มาตรา ๓๒ วรรคสอง 
หรือมาตรา ๓๗ หรือขอความยินยอมโดยการหลอกลวงหรือทำใหเจาของขอมูลสวนบุคคลเขาใจผิด     
ในวัตถุประสงค หรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๑ ซึ่งไดนำมาใชบังคับโดยอนุโลมตามมาตรา ๒๕ วรรคสอง 
หรือสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลโดยไมเปนไปตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม ตองระวางโทษ
ปรับทางปกครองไมเกินสามลานบาท 

 มาตรา ๘๔ ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลผูใดฝาฝนมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม หรือฝาฝน
มาตรา ๒๗ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หรือมาตรา ๒๘ อันเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล ตามมาตรา ๒๖ หรือ
สงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลตามมาตรา ๒๖ โดยไมเปนไปตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม    
ตองระวางโทษปรับทางปกครองไมเกินหาลานบาท 

 มาตรา ๘๕ ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง หรือ มาตรา ๔๒ 
วรรคสองหรือวรรคสาม ตองระวางโทษปรบัทางปกครองไมเกินหนึง่ลานบาท 

 มาตรา ๘๖ ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๔๐ โดยไมมีเหตุอันควร 
หรือสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลโดยไมเปนไปตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม หรือไมปฏิบัติ
ตามมาตรา ๓๗ (๕) ซึ่งไดนำมาใชบังคับโดยอนุโลมตามมาตรา ๓๘ วรรคสอง ตองระวางโทษปรบัทางปกครอง
ไมเกินสามลานบาท 

 มาตรา ๘๗ ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลผูใดสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง
หรือวรรคสาม โดยไมเปนไปตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม ตองระวางโทษปรับทางปกครอง 
ไมเกินหาลานบาท 

 มาตรา ๘๘ ตัวแทนผูควบคุมขอมลูสวนบุคคลหรือตวัแทนผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล ผูใดไมปฏิบัติ
ตามมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง ซึ่งไดนำมาใชบังคับโดยอนโุลมตามมาตรา ๓๙ วรรคสอง และมาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง 
ซึ่งไดนำมาใชบังคับโดยอนุโลมตามมาตรา ๔๑ วรรคส่ี ตองระวางโทษปรับทางปกครองไมเกินหนึ่งลานบาท 

 มาตรา ๘๙ ผูใดไมปฏิบัติตามคำส่ังของคณะกรรมการผูเชี่ยวชาญหรือไมมาชี้แจงขอเท็จจริง 
ตามมาตรา ๗๕ หรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๗๖ (๑) หรือไมอำนวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาท่ี  
ตามมาตรา ๗๖ วรรคส่ี ตองระวางโทษปรับทางปกครองไมเกินหาแสนบาท 

 มาตรา ๙๐ คณะกรรมการผูเชี่ยวชาญมีอำนาจสั่งลงโทษปรับทางปกครองตามที่กำหนดไว   
ในสวนนี ้ทั้งนี้ ในกรณีที่เห็นสมควรคณะกรรมการผูเชี่ยวชาญจะส่ังใหแกไขหรือตักเตือนกอนก็ได 

 
 

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