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ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับคุณสมบัติของพนักงานเจาหนาที่
ตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
พ.ศ. ๒๕๕๐
เพื่อใหการแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ มีความชัดเจนและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๘ แหงพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิ ว เตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
จึงไดกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับคุณสมบัติของพนักงานเจาหนาที่ ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ในประกาศนี้
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวาดวย
การกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ขอ ๒ พนักงานเจาหนาที่ ตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
(๑) มีความรูและความชํานาญเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร
(๒) สํ า เร็ จ การศึ ก ษาไม น อ ยกว า ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ท างวิ ศ วกรรมศาสตร วิ ท ยาศาสตร
วิทยาการคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ สถิติศาสตร นิติศาสตร รัฐศาสตร หรือรัฐประศาสนศาสตร
(๓) ผ า นการอบรมทางด า นความมั่ น คงปลอดภั ย ของระบบสารสนเทศ (Information
Security) สื บ สวน สอบสวน และการพิ สู จ น ห ลั ก ฐานทางคอมพิ ว เตอร (Computer Forensics)
ตามภาคผนวกทายประกาศนี้ และ
(๔) มีคุณสมบัติอื่นอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
ก. รั บราชการหรื อเคยรั บราชการไม น อยกว าสองป ในตํ าแหน งเจ าหน าที่ ตรวจพิ สู จน
พยานหลักฐานที่เปนขอมูลคอมพิวเตอรหรือพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส
ข. สําเร็จการศึกษาตามขอ ๒ (๒) ในระดับปริญญาตรี และมีประสบการณที่เปนประโยชน
ตอการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัตินี้นับแตสําเร็จการศึกษาดังกลาวไมนอยกวาสี่ป
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ค. สําเร็จการศึกษาตามขอ ๒ (๒) ในระดับปริญญาโท หรือสอบไลไดเปนเนติบัณฑิต
ตามหลักสูตรของสํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา และมีประสบการณที่เปนประโยชน
ตอการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัตินี้นับแตสําเร็จการศึกษาดังกลาวไมนอยกวาสามป
ง. สําเร็จการศึกษาตามขอ ๒ (๒) ในระดับปริญญาเอก หรือมีประสบการณที่เปน
ประโยชนตอการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัตินี้นับแตสําเร็จการศึกษาดังกลาวไมนอยกวาสองป
จ. เปนบุคคลที่ทํางานเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ การตรวจพิสูจน
หลั ก ฐานทางคอมพิ ว เตอร หรื อ มี ป ระสบการณ ใ นการดํ า เนิ น คดี เ กี่ ย วกั บ การกระทํ า ความผิ ด
ทางคอมพิวเตอรไมนอยกวาสองป
ขอ ๓ ในกรณีที่มีความจําเปนเพื่อประโยชนของทางราชการในการสืบสวนและสอบสวน
การกระทํ า ความผิ ดเกี่ ย วกับ คอมพิว เตอร จํ าเป น ตอ งมี บุ คลากรซึ่ง มี ค วามรู ความชํ า นาญ หรื อ
ประสบการณ สู ง เพื่ อ ดํ า เนิ น การสื บ สวนและสอบสวนการกระทํ า ผิ ด หรื อ คดี เ ช น ว า นั้ น หรื อ
เปนบุคลากรในสาขาที่ขาดแคลน รัฐมนตรีอาจยกเวนคุณสมบัติตามขอ ๒ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน
สําหรับการบรรจุและแตงตั้งบุคคลใดเปนการเฉพาะก็ได
ขอ ๔ การแต ง ตั้ งบุ คคลหนึ่ งบุ คคลใดเป น พนั กงานเจ าหน า ที่ ใ ห แ ต ง ตั้ งจากบุ คคลซึ่ ง มี
คุณสมบัติตามขอ ๒ หรือขอ ๓ โดยบุคคลดังกลาวตองผานการประเมิน ความรูความสามารถหรือ
ทดสอบตามหลักสูตรและหลักเกณฑที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
การแตงตั้งบุคคลใดเปนพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหพนักงานเจาหนาที่ ดํารงตําแหนง
ในวาระคราวละ ๔ ป และการแตงตั้งใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ขอ ๕ พนักงานเจาหนาที่ตองไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) เปนบุคคลลมละลาย บุคคลไรความสามารถ หรือบุคคลเสมือนไรความสามารถ
(๒) เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ขาราชการการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่น
ผู บริ หารท องถิ่ น กรรมการหรื อผู ดํ ารงตํ าแหน งที่ รั บผิ ดชอบในการบริ หารพรรคการเมื อง ที่ ปรึ กษา
พรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
(๓) เปนผูอยูระหวางถูกสั่งใหพักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน
(๔) ถูก ไลอ อก ปลดออก หรือ ใหอ อกจากราชการ หน ว ยงานของรั ฐ หรื อ รัฐ วิ สาหกิ จ
เพราะทําผิดวินัย หรือรัฐมนตรีใหออกจากการเปนพนักงานเจาหนาที่ เพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย
บกพรองหรือไมสุจริตตอหนาที่หรือหยอนความสามารถ
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(๕) ไดรับ โทษจํ าคุก โดยคํ าพิพากษาถึงที่สุ ดให จําคุก เว น แต เปน โทษ สําหรับความผิ ด
ที่กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๖) ตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน เพราะร่ํารวยผิดปกติ
หรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
ขอ ๖ พนักงานเจาหนาที่พน จากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามขอ ๕
(๕) รัฐ มนตรีใ ห ออก เพราะมีความประพฤติ เสื่อมเสีย บกพรองหรือไมสุจ ริตตอหนา ที่
หรือหยอนความสามารถ
(๖) ครบวาระการดํารงตําแหนง
ขอ ๗ ประกาศนี้มีผลใชบังคับตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
สิทธิชัย โภไคยอุดม
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ภาคผนวก
ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เรื่อง หลักเกณฑเกีย่ วกับคุณสมบัติของพนักงานเจาหนาที่
ตามพระราชบัญญัตวิ าดวยการกระทําความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐
…………………………………………..
ผูที่จ ะได รับการแตงตั้ งใหเป นพนั กงานเจ า หนาที่ ต ามพระราชบัญ ญัติวา ดว ยการกระทํ า
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ จะตองผานการอบรมดานจริยธรรม สืบสวน สอบสวน
ความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ (Information Security) และการพิ สูจนหลักฐานทาง
คอมพิวเตอร (Computer Forensics) แลวแตกรณี ดังตอไปนี้
๑. หลักสูตรมาตรฐานสากล (International Standard Courses)
วัตถุประสงค : เพื่อใชเปนแนวทางในการจัดอบรมใหกับบุคคลซึ่งจะไดรับการแตงตั้งเปน
พนักงานเจาหนาที่ในกรณีทั่วไป (หลักสูตรเต็มเวลาประมาณ ๑ เดือน ทัง้ ภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ ทัง้ นี้
ไมรวมดานที่สาม ข. และดานที่สี่ ข. ซึ่งเปนหลักสูตรความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง)
เนื้อหาหลักสูตรที่อบรม :
ดานแรก
การอบรมดานจริยธรรม/จรรยาบรรณที่พงึ มีในบทบาทและ
อํานาจหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่
ดานที่สอง

ความรูพื้นฐานดานการสืบสวนและสอบสวนเพือ่ การบังคับ
ใชกฎหมาย (Law Enforcement)
ลําดับ
เนื้อหาหลักสูตร (ภาคบังคับ)
Compulsory Course
๑. กฎหมายวาดวยการกระทําความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร
๒. กฎหมายอาญาและวิธีพิจารณาความอาญาที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร
๓. รูปแบบการกระทําความผิดและกรณีศึกษา (Case Studies)
๔. การสืบสวนทางเทคนิค เชน การตรวจสอบหมายเลข IP Address หรือแหลงที่มาของ
การกระทําความผิด การขอขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร (Traffic Data) จากผูใหบริการ
การวิเคราะหและเชื่อมโยงขอมูล/พยานหลักฐานขางตน

๒
๕.

๖.

แนวทางปฏิบัติในการดําเนินคดี/การทําสํานวนคดี เชน การรองทุกขกลาวโทษ
(การแจงความ) การประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ การรวบรวมพยาน
หลักฐาน และแสวงหาขอเท็จจริง การตรวจสถานที่เกิดเหตุ การยื่นคํารองตอศาล
การยึดอายัดและคืนพยานหลักฐาน การเก็บรักษาพยานหลักฐาน การเก็บรักษา
พยานหลั กฐานให คงความน าเชื่ อถื อ ในกระบวนการ การเปรีย บเที ยบปรั บและการ
ดําเนินคดี เปนตน
การบริหารจัดการคดีใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ดานที่สาม

ความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ (Information Security)
ก. เนื้อหาหลักสูตรภาคบังคับสําหรับพนักงานเจาหนาที่
ลําดับ
เนื้อหาหลักสูตร (ภาคบังคับ)
Compulsory Course
๑. General security concepts
๒. Security Architecture
๓. Access Controls
๔. Applications Security
๕. Operation Security
๖. Security Management
๗. Cryptography
๘. Physical Security
๙. Telecommunications and Network Security
๑๐. Business Continuity Planning
๑๑. Law, Investigations, and Ethics
ข. หลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศขั้นสูง (Advanced
Information Security Course) สําหรับพนักงานเจาหนาทีส่ ายผูเชีย่ วชาญดานเทคนิค
ลําดับ
เนื้อหาหลักสูตร (ความชํานาญเฉพาะทาง)
๑. Audit and Monitoring
๒. Risk, Response and Recovery
๓. Malicious Code Analysis
๔. Vulnerabilities Assessment & Penetration Testing

๓
ดานที่สี่

การพิสจู นหลักฐานทางคอมพิวเตอร (Computer Forensics)
ก.ความรูดานการพิสูจนหลักฐานทางคอมพิวเตอร (Computer Forensics)
ลําดับ
เนื้อหาหลักสูตร (ภาคบังคับ)
Compulsory Course
๑. The needs for Computer Forensics
๒. Principles of Computer Forensics and Digital/Electronic Evidence
๓. Crime scene, Digital/Electronic Evidence and Chain of Custody
๔. Capturing the Data Image and Volatile Data
๕. Extracting Information from Captured Data
๖. Breaking Password and Encryption
๗. Using Computer Forensics Tools
๘. Investigation and Interrogation
๙. Digital/Electronic Evidence Analysis and Synthesis
๑๐. Testify in Court, Admissibility requirements
๑๑. Different between Computer Forensics and Network/Internet Forensics
๑๒. Network/Internet Forensics
๑๓. Using Network/Internet Forensics Tools
ข.ความเชีย่ วชาญเฉพาะทางดานการพิสูจนหลักฐานทางคอมพิวเตอร
(Professional Computer Forensics และ Certified Forensic Computer Examiner (CFCE))
ลําดับ
เนื้อหาหลักสูตร (ความชํานาญเฉพาะทาง)
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

Using Computer Forensic Tools เชน Encase, Forensics Toolkits, ILook
Using Network / Internet Forensic Tools เชน Encase Field Intelligence Model
(FIM)
Wireless Forensic Tools เชน Netstumbler, Kismet, Aircrack
Using Handheld Forensics Tools (Cell & PDA) Paraben, MobilEdit, Vogon
Cryptology ไดแก Cryptography และ Cryptanalysis

๔
๒. หลักสูตรเรงรัด (Intensive Courses) (๕ วัน)
วัตถุประสงค : เพื่อใชเปนแนวทางในการจัดการอบรมระยะสั้นแบบเรงรัดใหกับบุคคลซึ่งจะ
ไดรับการแตงตั้งเปนพนักงานเจาหนาที่ในกรณีพิเศษ ซึ่งไดรับการยกเวนตามหลักเกณฑในการ
กําหนดคุณสมบัติของพนักงานเจาหนาที่ตามปกติทั่วไป
เนื้อหาหลักสูตรที่อบรม :
ดานแรก
การอบรมดานจริยธรรม/จรรยาบรรณที่พงึ มีในบทบาทและ
อํานาจหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่
ดานที่สอง ความรูพื้นฐานดานการสืบสวนและสอบสวนเพือ่ การบังคับ
ใชกฎหมาย (Law Enforcement)
ลําดับ
๑.
๒.
๓.
๔.

๕.

๖.

เนื้อหาหลักสูตร (ภาคบังคับ)
Compulsory Course
กฎหมายวาดวยการกระทําความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร
กฎหมายอาญาและวิธีพจิ ารณาความอาญาที่เกีย่ วของกับการกระทําความผิดเกีย่ วกับ
คอมพิวเตอร
รูปแบบการกระทําความผิดและกรณีศึกษา (Case Studies)
การสืบสวนทางเทคนิค เชน การตรวจสอบหมายเลข IP Address หรือแหลงทีม่ าของ
การกระทําความผิด การขอขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร (Traffic Data) จากผู
ใหบริการ การวิเคราะหและเชื่อมโยงขอมูล/ พยานหลักฐานขางตน
แนวทางปฏิบตั ิในการดําเนินคดี/การทําสํานวนคดี เชน การรองทุกขกลาวโทษ
(การแจงความ) การประสานความรวมมือกับหนวยงานทีเ่ กี่ยวของ การรวบรวม
พยาน หลักฐาน และแสวงหาขอเท็จจริง การตรวจสถานที่เกิดเหตุ การยื่นคํารอง
ตอศาล การยึดอายัดและคืนพยานหลักฐาน การเก็บรักษาพยานหลักฐาน การเก็บ
รักษาพยานหลักฐานใหคงความนาเชือ่ ถือในกระบวนการ การเปรียบเทียบปรับและ
การดําเนินคดี เปนตน
การบริหารจัดการคดีใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

๕
ดานที่สาม

การพิสูจนหลักฐานทางคอมพิวเตอร (Computer Forensics)
ลําดับ
เนื้อหาหลักสูตรภาคบังคับ
Compulsory Course
๑. The needs for Computer Forensics
๒. Principles of Computer Forensics and Digital/Electronic Evidence
๓. Crime scene, Digital/Electronic Evidence and Chain of Custody
๔. Capturing the Data Image and Volatile Data
๕. Extracting Information from Captured Data
๖. Breaking Password and Encryption
๗. Using Computer Forensics Tools
๘. Investigation and Interrogation
๙. Digital/Electronic Evidence Analysis and Synthesis
๑๐. Testify in Court, Admissibility requirements
๑๑. Different between Computer Forensics and Network/Internet Forensics
๑๒. Network/Internet Forensics
๑๓. Using Network/Internet Forensics Tools

