
 

 
เอกสารประกอบการประชุม 

 
 

(๑) 

รางประกาศ กสทช.  
เร่ือง มาตรการคุมครองสิทธิของผูใชบริการโทรคมนาคมเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล  
สิทธิในความเปนสวนตัว และเสรีภาพในการส่ือสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม 

(ใชในการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ) 
 
 
 

(๒) 

ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 

เร่ือง มาตรการคุมครองสิทธิของผูใชบริการโทรคมนาคมเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล 

สิทธิในความเปนสวนตัว และเสรีภาพในการส่ือสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม 

 

 

 

(๓) 

รางพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. . . .   

 

 

(๔) 

รางพระราชบัญญัติวาดวยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร  

 

 

 



 
 
 
 

รางประกาศ กสทช.  
เร่ือง มาตรการคุมครองสิทธิของผูใชบริการโทรคมนาคมเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล  
สิทธิในความเปนสวนตัว และเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม 

 
 

ใชในการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ 
 

ในเวทีรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ เมื่อวันจันทรท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-ราง- 

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
เร่ือง มาตรการคุมครองสิทธิของผูใชบริการโทรคมนาคมเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล สิทธิใน

ความเปนสวนตัว และเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม 

 

โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑการคุมครองสิทธิของผูใชบริการโทรคมนาคม

เก่ียวกับขอมูลสวนบุคคล สิทธิในความเปนสวนตัว และเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม ใหมี

ความทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เนื่องจากขอมูลสวนบุคคลของผูใชบริการในทางโทรคมนาคมเปน

สิ่งท่ีสามารถประมวลผลและเผยแพรถึงบุคคลจํานวนมากไดโดยงาย สะดวก และรวดเร็ว ซ่ึงจะเปนการ

กระทบกระเทือนถึงสิทธิในความเปนสวนตัวและเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม  

อาศัยอํานาจตามมาตรา ๒๗ (๑๓) (๒๔) มาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติองคกร

จัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๓ และมาตรา ๕๐  แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ จึงกําหนดมาตรการเพ่ือ

คุมครองสิทธิของผูใชบริการโทรคมนาคมเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคล สิทธิในความเปนสวนตัว และเสรีภาพใน

การสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม ไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๒ ใหยกเลิกประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง มาตรการคุมครอง

สิทธิของผูใชบริการโทรคมนาคมเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคล สิทธิในความเปนสวนตัว และเสรีภาพในการสื่อสาร

ถึงกันโดยทางโทรคมนาคม 

ขอ ๓ ประกาศนี้ใหใชบังคับเฉพาะเพ่ือประโยชนในการคุมครองสิทธิของผูใชบริการในกิจการ

โทรคมนาคมท่ีเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคล สิทธิความเปนสวนตัว และเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทาง

โทรคมนาคม 

          ขอ ๔ ในประกาศนี้  

   “ขอมูลสวนบุคคล” หมายความวา ขอมูลผูใชเลขหมายโทรคมนาคม ขอเท็จจริง รายละเอียด

เก่ียวกับผูใชบริการท่ีสามารถระบุตัวผูใชบริการหรืออาจระบุตัวผูใชบริการนั้นไดไมวาทางตรงหรือทางออม 

ขอมูลการใชบริการ เลขหมายโทรคมนาคม รวมท้ังพฤติกรรมการใชบริการโทรคมนาคมของผูใชบริการ แตไม

รวมถึงขอมูลทางเทคนิคท่ีใชเทาท่ีจําเปน เพ่ือประโยชนในการบริหารโครงขายโทรคมนาคม เพ่ือประโยชนใน

การติดตอสื่อสาร และเพ่ือประโยชนในการดําเนินธุรกิจในภาพรวมของผูรับใบอนุญาต 

        ฉบบัรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 



๒ 
 

  “ผูใชบริการ” หมายความวา ผูใชบริการโทรคมนาคมจากผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการ

โทรคมนาคม ท้ังท่ีเปนบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ไมวาจะเปนคูสัญญากับผูรับใบอนุญาตหรือไมก็ตาม  

  “ผูรับใบอนุญาต” หมายความวา ผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมตาม

กฎหมายวาดวยการประกอบกิจการโทรคมนาคม และใหหมายความรวมถึงผูไดรับอนุญาต สัมปทาน หรือ

สัญญา จากการสื่อสารแหงประเทศไทย หรือองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย อยูกอนวันท่ีพระราชบัญญัติ

การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.๒๕๔๔ ใชบังคับ  

           “การประมวลผล” หมายความวา การดําเนินการใดๆ เก่ียวกับ การใช การเปดเผย หรือ การ

แกไข ซ่ึงขอมูลสวนบุคคลของผูใชบริการ ไมวาจะใชวิธีการใดๆ และใหหมายความรวมถึงการสงหรือโอนขอมูล

สวนบุคคลท่ีใชในการประกอบกิจการโทรคมนาคมนั้นๆ 

          “การเก็บรวบรวม” หมายความวา การทําใหไดมาซ่ึงขอมูลสวนบุคคล 

        “ขอมูลผูใชเลขหมายโทรคมนาคม” หมายความวา ขอมูลเก่ียวกับเลขหมายโทรคมนาคม  

ชื่อ สกุล และท่ีอยูของผูใชบริการ  

        “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และ

กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 

        “เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการ กสทช. 

“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน 

และกิจการโทรคมนาคมแหงชาต ิ

หมวด ๑ 
การประมวลผลและการสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคล 

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

ขอ ๕ ผูรับใบอนุญาตจะประมวลผลขอมูลสวนบุคคลไดโดย 
          (๑)  ตองไดรับความยินยอมจากผูใชบริการ และ 
           (๒)  ตองกระทําเพ่ือประโยชนในการดําเนินกิจการโทรคมนาคมเทานั้น และ 
  (๓)  เปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในประกาศนี้ 
 

ขอ ๖ การประมวลผลในกรณีดังตอไปนี้ไมตองปฏิบัติตามหลักเกณฑในขอ ๕  
(๑) เปดเผยขอมูลสวนบุคคลตอหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาท่ีของรัฐโดยอาศัยอํานาจตาม

บทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพ่ือรักษาความม่ันคงของรัฐ หรือเพ่ือรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอัน
ดีของประชาชน และปฏิบัติครบถวนตามกระบวนการท่ีกฎหมายนั้นบัญญัติ  

 



๓ 
 

 (๒) ใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลเทาท่ีจําเปนเพ่ือปองกันหรือระงับอันตรายตอชีวิต 
รางกาย หรือสุขภาพอนามัยของผูใชบริการ 

 (๓) สงขอมูลสวนบุคคลใหคณะกรรมการหรือสํานักงานตามขอ ๑๙  
   

ขอ ๗ การสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลไปยังตางประเทศ นอกจากปฏิบัติตามขอ ๕ แลว ยัง

ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคลกําหนด 

 
หมวด ๒ 

การเก็บรวบรวมและการรักษาขอมูลสวนบุคคล 
___________________________ 

 
ขอ ๘ ผูรับใบอนุญาตตองเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลจากผูใชบริการโดยตรง  เทาท่ีจําเปน

แกการดําเนินกิจการโทรคมนาคม และเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีชอบดวยกฎหมาย 

ขอ ๙ ผูรับใบอนุญาตตองไมเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของผูใชบริการ ดังตอไปนี้ 
  (๑) ลักษณะพิการทางรางกาย  เวนแตการเก็บรวบรวมขอมูลนั้นเพ่ือประโยชนในการ
ใหบริการท่ีเหมาะสมตามลักษณะพิการทางรางกาย 

(๒) ลักษณะทางพันธุกรรม 
(๓) ขอมูลท่ีกระทบตอความรูสึก หรืออาจกอใหเกิดความเสียหายหรือมีผลกระทบตอสิทธิ

เสรีภาพของผูใชบริการอยางชัดแจง ตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 

        ขอ ๑๐ ผูรับใบอนุญาตตองเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของผูใชบริการในชวงเวลาสามเดือน
สุดทายของการใชบริการนับถัดจากวันท่ีใชบริการในปจจุบัน เวนแตกรณีมีผูใชบริการรองเรียนเก่ียวกับการใช
บริการโทรคมนาคมท่ีจําเปนตองใชขอมูลสวนบุคคลเพ่ือพิสูจนความถูกตองของการใชบริการ ผูรับใบอนุญาต
จะตองเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของผูใชบริการจนกวาการพิจารณาเรื่องรองเรียนจะแลวเสร็จ ท้ังนี้ ไมเกิน
สองปนับแตวันท่ีรับเปนเรื่องรองเรียน 
         กรณีการใหบริการโทรคมนาคมสิ้นสุดลง ใหเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลตามวรรคหนึ่งไวเปน
เวลาสามเดือน นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญาการใหบริการ เวนแต 
         (๑) กรณีมีความจําเปนหรือกรณีมีผูใชบริการรองเรียน ผูรับใบอนุญาตตองเก็บรักษาไวไดเม่ือ
พนกําหนดสามเดือนแตตองไมเกินสองปนับถัดจากวันท่ีการใหบริการโทรคมนาคมสิ้นสุดลง  

(๒) กรณีจําเปนตองเก็บรักษาภายในระยะเวลาตามท่ีกฎหมายอ่ืนกําหนด 
 

 
หมวด ๓ 

สิทธิของผูใชบริการ 
___________________________ 

 



๔ 
 

ขอ ๑๑ ผูใชบริการมีสิทธิดําเนินการภายในระยะเวลาตามหลักเกณฑขอ ๑๐ ในกรณี

ดังตอไปนี้ 

  (๑) ขอตรวจดู ขอสําเนาหรือขอสําเนารับรองถูกตองเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคลของผูใชบริการ  

(๒) ขอแกไขหรือเปลี่ยนแปลงขอมูลสวนบุคคลของผูใชบริการใหถูกตองสมบูรณ 

(๓) ขอระงับการใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของผูใชบริการ 
(๔) เพิกถอนความยินยอมใหประมวลผลไมวาเวลาใดก็ตาม 
การใชสิทธิตามวรรคหนึ่ง ใหทําคําขอเปนหนังสือยื่นตอผูรับใบอนุญาต  ถาผูรับใบอนุญาตไม

ดําเนินการตามคําขอ ใหผูใชบริการมีหนังสือแจงสํานักงานเพ่ือบังคับการใหเปนไปตามสิทธิของผูใชบริการ  
การดําเนินการขอสําเนารับรองถูกตองซ่ึงขอมูลสวนบุคคลท่ีเก่ียวกับตนตาม (๑) ผูรับ

ใบอนุญาตอาจเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการนั้นก็ได  ท้ังนี้ ตองไมสูงจากความเปนจริงตามหลักเกณฑท่ี
คณะกรรมการกําหนด 

 
  ขอ ๑๒ ผูใชบริการมีสิทธิเลือกท่ีจะรับหรือไมรับบริการโทรคมนาคมท่ีไดรับจากผูรับใบอนุญาต

นําเสนอก็ได  

ขอ ๑๓ ผูใชบริการอาจรองเรียนเก่ียวกับกรณีถูกละเมิดสิทธิเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคล สิทธิใน

ความเปนสวนตัว หรือเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม โดยใหเปนไปตามกระบวนการรับเรื่อง

รองเรียนและพิจารณาเรื่องรองเรียนของผูใชบริการ  

 
หมวด ๔ 

หนาท่ีผูรับใบอนุญาต 
___________________________ 

   

ขอ ๑๔ ผูรับใบอนุญาตตองจัดใหมีมาตรการปองกันและรักษาความม่ันคงปลอดภัยของ
ขอมูลสวนบุคคลท้ังทางดานเทคนิคและการจัดการภายในองคกรในรูปแบบท่ีเหมาะสมกับแตละบริการ
โทรคมนาคม   
  มาตรการปองกันและรักษาความม่ันคงปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคลทางดานเทคนิคให
ดําเนินการอยางนอย ดังตอไปนี้ 

(๑) ตองปรับเปลี่ยนระบบการเขาและการถอดรหัสท่ีใชเพ่ือการรักษาความปลอดภัยของ
ขอมูลสวนบุคคล อยางนอยทุกสามเดือน  

(๒) ตองปรับระดับความปลอดภัยใหเหมาะสมกับความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนตามการพัฒนาทาง
เทคโนโลย ี

 
    ขอ ๑๕ ผูรับใบอนุญาตตองสรางความเชื่อม่ันในการติดตอสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม 
โดยจะกระทําไมไดและจัดใหมีระบบปองกันการกระทําดังตอไปนี้ 



๕ 
 

(๑) ดักฟง ตรวจ กักสัญญาณ หรือเปดเผยสิ่งสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม ท่ีบุคคล
ติดตอถึงกันไมวาจะเปนรูปแบบใดๆ เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพ่ือรักษา
ความม่ันคงของรัฐ หรือเพ่ือรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และปฏิบัติครบถวนตาม
กระบวนการท่ีกฎหมายนั้นบัญญัติ  

(๒) การกระทําการใดๆ เพ่ือใหความหมายของขอมูลเปลี่ยนแปลงไป  
 
ขอ ๑๖ ผูรับใบอนุญาตใหบริการโทรศัพทตองจัดใหมีบริการแสดงเลขหมายเรียกเขา ระบบ

ปองกันการแสดงเลขหมายโทรออก และระบบปฏิเสธเลขหมายท่ีไมพึงประสงค  

ขอ ๑๗ ผูรับใบอนุญาตจะตองจัดใหมีชองทางใหผูใชบริการมีสิทธิเลือกท่ีจะรับหรือไมรับ

บริการโทรคมนาคมท่ีไดรับจากผูรับใบอนุญาต 

ขอ ๑๘ ผูรับใบอนุญาตตองใหขอมูลผูใชเลขหมายโทรคมนาคมแกบุคคลท่ีขอนําไปจัดทํา

รายนามผูใชบริการตามมาตรา ๑๒ วรรคหา แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 

๒๕๔๔ ซ่ึงไดรับความยินยอมจากผูใชบริการแลว โดยใหคิดคาใชจายไดเฉพาะคาใชจายในการจัดทําขอมูลให

เทานั้น ท้ังนี้ ตองไมสูงกวาความเปนจริง ตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 

ขอ ๑๙ ผูรับใบอนุญาตมีหนาท่ีสงขอมูลสวนบุคคลท่ีผูรับใบอนุญาตครอบครองใหแก

คณะกรรมการและสํานักงานเม่ือคณะกรรมการและสํานักงานรองขอ เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติงานกํากับ

ดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมตามกฎหมายของคณะกรรมการและสํานักงาน  

ขอ ๒๐ ผูรับใบอนุญาตตองจัดทําหลักเกณฑการคุมครองสิทธิของผูใชบริการเก่ียวกับขอมูล

สวนบุคคล สิทธิในความเปนสวนตัว และเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคมของผูใชบริการ ให

สอดคลองกับประกาศนี้และกฎหมายท่ีเก่ียวของ โดยตองสงใหคณะกรรมการทราบ และจัดใหมีการเผยแพร

เปนการท่ัวไป 

ขอ ๒๑ ผูรับใบอนุญาตตองจัดใหมีการเผยแพรเปนการท่ัวไปใหผูใชบริการรับทราบถึงการ
ดําเนินการตามหลักเกณฑในประกาศนี้อยางนอย กรณีตอไปนี้ 
  (๑)  ระยะเวลาการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลตามขอ ๑๐ 
  (๒)  สิทธิของผูใชบริการตามขอ ๑๑ 
  (๓)  สิทธิการรองเรียนตามขอ ๑๓  
  (๔) จัดสงขอมูลสวนบุคคลของผูใชบริการใหบุคคลใด และดําเนินการอยางไร ตามขอ ๑๙ 

(๕)  หลักเกณฑการคุมครองสิทธิของผูใชบริการเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคล สิทธิในความเปน
สวนตัวและเสรีภาพตามขอ ๒๐ 

 
ขอ ๒๒ ผูรับใบอนุญาตตองแจงรายละเอียดและกําหนดมาตรการใหบุคคลท่ีจัดทํารายนาม

ผูใชบริการและบุคคลท่ีไดรับมอบหมายจากผูรับใบอนุญาตใหทําหนาท่ีประมวลผลขอมูลสวนบุคคล เก็บ



๖ 
 

รวบรวมขอมูลสวนบุคคล และเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคล ปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในประกาศนี้ แลวแต
กรณี โดยเครงครัด   

หากบุคคลตามวรรคหนึ่งจงใจไมปฏิบัติตามประกาศนี้  ผูรับใบอนุญาตตองควบคุมดูแลให
บุคคลดังกลาวระงับการกระทําท่ีฝาฝน หรือแกไขปรับปรุงหรือปฏิบัติตามใหถูกตองเหมาะสม  และผูรับ
ใบอนุญาตตองผูกพันในการดําเนินการใดๆ ของบุคคลดังกลาวเสมือนวาผูรับใบอนุญาตเปนผูดําเนินการดวย
ตนเอง 

 
 

    ประกาศ  ณ วันท่ี  

 พลอากาศเอก................................. 

                           (ธเรศ ปุณศรี) 

       ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง  

กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 

 

 

 



 

 

 

ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 

เร่ือง มาตรการคุมครองสิทธิของผูใชบริการโทรคมนาคมเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล 

สิทธิในความเปนสวนตัว และเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม 

 

 

ลงราชกิจจานุเบกษา ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หนา   ๒๐ 
เลม   ๑๒๓   ตอนพิเศษ   ๘๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   สิงหาคม   ๒๕๔๙ 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาต ิ
เร่ือง  มาตรการคุมครองสิทธิของผูใชบริการโทรคมนาคมเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล 
สิทธิในความเปนสวนตัว  และเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม 

 
 

เนื่องจากขอมูลสวนบุคคลของผูใชบริการในทางโทรคมนาคมเปนส่ิงที่สามารถประมวลผล
และเผยแพรถึงบุคคลจํานวนมากไดโดยงาย  สะดวก  และรวดเร็ว  ซ่ึงจะเปนการกระทบกระเทือนถึงสิทธิ
ในความเปนสวนตัวและเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม 

อาศัยอํานาจตามมาตรา  ๕๑  (๑๑)  แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับ
กิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๓  อันเปนพระราชบัญญัติ
ที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับ
มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๓๗  มาตรา  ๓๙  มาตรา  ๔๐  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๕  มาตรา  ๕๐  และมาตรา  ๕๗  
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  
ประกอบกับมาตรา  ๕๐  แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม   พ.ศ.  ๒๕๔๔   
อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   
ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๔  มาตรา  ๓๗  มาตรา  ๓๙  มาตรา  ๔๘  และมาตรา  ๕๐   
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ  จึงกําหนดมาตรการเพื่อคุมครองสิทธิของผูใชบริการโทรคมนาคม
เกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล  สิทธิในความเปนสวนตัว  และเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม  
ไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ในประกาศนี้ 
“ขอมูลสวนบุคคล”  หมายความวา  ขอมูลผูใชเลขหมายโทรคมนาคม  ขอเท็จจริง  รายละเอียด

เกี่ยวกับผูใชบริการที่สามารถระบุตัวผูใชบริการหรืออาจระบุตัวผูใชบริการนั้นไดไมวาทางตรงหรือทางออม  
ขอมูลการใชบริการ  เลขหมายโทรคมนาคม   รวมทั้งพฤติกรรมการใชบริการโทรคมนาคมของ
ผูใชบริการ  แตไมรวมถึงขอมูลทางเทคนิคที่ใชเทาที่จําเปน  เพื่อประโยชนในการบริหารโครงขาย
โทรคมนาคม  เพื่อประโยชนในการติดตอส่ือสาร  และเพื่อประโยชนในการดําเนินธุรกิจในภาพรวม
ของผูรับใบอนุญาต 



หนา   ๒๑ 
เลม   ๑๒๓   ตอนพิเศษ   ๘๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   สิงหาคม   ๒๕๔๙ 
 

 
 

“ผูใชบริการ”  หมายความวา  ผูใชบริการโทรคมนาคมจากผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม  ทั้งที่เปนบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล  ไมวาจะเปนคูสัญญากับผูรับใบอนุญาตหรือไมก็ตาม 

“ผูรับใบอนุญาต”  หมายความวา  ผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติและใหหมายความรวมถึงผูไดรับอนุญาต  สัมปทาน   
หรือสัญญา  จากบริษัท  ทีโอที  จํากัด  (มหาชน)  หรือ  บริษัท  กสท  โทรคมนาคม  จํากัด  (มหาชน)   
อยูกอนวันที่พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๔  ใชบังคับ   

“การประมวลผล”  หมายความวา  การดําเนินการใด  ๆ  เกี่ยวกับการใช  การเปดเผย  หรือการแกไข  
ซ่ึงขอมูลสวนบุคคลของผูใชบริการ  ไมวาจะใชวิธีการใด  ๆ  และใหหมายความรวมถึงการสงหรือโอน
ขอมูลสวนบุคคลที่ใชในการประกอบกิจการโทรคมนาคมนั้น  ๆ 

“การเก็บรวบรวม”  หมายความวา  การทําใหไดมาซ่ึงขอมูลสวนบุคคล 
“ขอมูลผูใชเลขหมายโทรคมนาคม”  หมายความวา  ขอมูลเกี่ยวกับเลขหมายโทรคมนาคม  ชื่อ  

สกุล  และที่อยูของผูใชบริการ   
“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
“เลขาธิการ”  หมายความวา  เลขาธิการคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
“สํานักงาน”  หมายความวา  สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับเฉพาะเพื่อประโยชนในการคุมครองสิทธิของผูใชบริการใน

กิจการโทรคมนาคมที่เกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล  สิทธิความเปนสวนตัว  และเสรีภาพในการสื่อสารถึง
กันโดยทางโทรคมนาคม 

หมวด  ๑ 
การประมวลผลขอมูลสวนบุคคล 

 
 

ขอ ๓ ผูรับใบอนุญาตจะประมวลผลขอมูลสวนบุคคลไดโดย 
(๑) ตองไดรับความยินยอมจากผูใชบริการ  และ 
(๒) ตองกระทําเพื่อประโยชนในการดําเนินกิจการโทรคมนาคมเทานั้น  และ 
(๓) เปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในประกาศนี้ 
ขอ ๔ การประมวลผลในกรณีดังตอไปนี้ไมตองปฏิบัติตามหลักเกณฑในขอ  ๓  
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(๑) เปดเผยขอมูลสวนบุคคลตอหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ  หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน  และปฏิบัติครบถวนตามกระบวนการที่กฎหมายนั้นบัญญัติ 

(๒) ใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลเทาที่จําเปนเพื่อปองกันหรือระงับอันตรายตอชีวิต  
รางกาย  หรือสุขภาพอนามัยของผูใชบริการ 

(๓) สงขอมูลสวนบุคคลใหคณะกรรมการหรือสํานักงานตามขอ  ๑๔ 
ขอ ๕ การสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลไปยังตางประเทศ  นอกจากปฏิบัติตามขอ  ๓  แลว  

ยังตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนดเพิ่มเติม 
หมวด  ๒ 

การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล 
 

 

ขอ ๖ ผูรับใบอนุญาตตองเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลจากผูใชบริการโดยตรง  เทาที่จําเปน
แกการดําเนินกิจการโทรคมนาคม  และเปนไปตามวัตถุประสงคที่ชอบดวยกฎหมาย 

ขอ ๗ ผูรับใบอนุญาตตองไมเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของผูใชบริการ  ดังตอไปนี้ 
(๑) ลักษณะพิการทางรางกาย  เวนแตการเก็บรวบรวมขอมูลนั้นเพื่อประโยชนในการใหบริการ

ที่เหมาะสมตามลักษณะพิการทางรางกาย 
(๒) ลักษณะทางพันธุกรรม 
(๓) ขอมูลที่กระทบตอความรูสึก  หรืออาจกอใหเกิดความเสียหายหรือมีผลกระทบตอสิทธิ

เสรีภาพของผูใชบริการอยางชัดแจง  ตามที่คณะกรรมการกําหนด 
หมวด  ๓ 

การเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคล 
 

 

ขอ ๘ ผูรับใบอนุญาตตองเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของผูใชบริการในชวงเวลา  ๓  เดือน
สุดทายของการใชบริการนับถัดจากวันที่ใชบริการในปจจุบัน 

กรณีการใหบริการโทรคมนาคมสิ้นสุดลง  ใหเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลตามวรรคหนึ่ง 
ไวเปนเวลา  ๓  เดือน  นับถัดจากวันส้ินสุดสัญญาการใหบริการ  เวนแต 
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(๑) กรณีมีความจําเปนผูรับใบอนุญาตตองเก็บรักษาไวไดเมื่อพนกําหนด  ๓  เดือน  แตตอง 
ไมเกิน  ๒  ปนับถัดจากวันที่การใหบริการโทรคมนาคมสิ้นสุดลง 

(๒) กรณีจําเปนตองเก็บรักษาภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายอื่นกําหนด 
หมวด  ๔ 

สิทธิของผูใชบริการ 
 

 

ขอ ๙ ผูใชบริการมีสิทธิดําเนินการภายในระยะเวลาตามหลักเกณฑขอ  ๘  ในกรณีดังตอไปนี้ 
(๑) ขอตรวจดู  ขอสําเนาหรือขอสําเนารับรองถูกตองเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของผูใชบริการ 
(๒) ขอแกไขหรือเปลี่ยนแปลงขอมูลสวนบุคคลของผูใชบริการใหถูกตองสมบูรณ 
(๓) ขอระงับการใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของผูใชบริการ 
(๔) เพิกถอนความยินยอมใหประมวลผลไมวาเวลาใดก็ตาม 
การใชสิทธิตามวรรคหนึ่ง  ใหทําคําขอเปนหนังสือย่ืนตอผูรับใบอนุญาต  ถาผูรับใบอนุญาต 

ไมดําเนินการตามคําขอ  ใหผูใชบริการมีหนังสือแจงสํานักงานเพื่อบังคับการใหเปนไปตามสิทธิของ
ผูใชบริการ 

การดําเนินการขอสําเนารับรองถูกตองซ่ึงขอมูลสวนบุคคลที่เกี่ยวกับตนตาม  (๑)  ผูรับใบอนุญาต
อาจเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการนั้นก็ได  ทั้งนี้   ตองไมสูงจากความเปนจริงตามหลักเกณฑ 
ที่คณะกรรมการกําหนด 

หมวด  ๕ 
หนาที่ของผูรับใบอนุญาต 

 
 

ขอ ๑๐ ผูรับใบอนุญาตตองจัดใหมีมาตรการปองกันและรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ
ขอมูลสวนบุคคลทั้งทางดานเทคนิคและการจัดการภายในองคกรในรูปแบบที่เหมาะสมกับแตละบริการ
โทรคมนาคม 

มาตรการปองกันและรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคลทางดานเทคนิค 
ใหดําเนินการอยางนอย  ดังตอไปนี้ 

(๑) ตองปรับเปลี่ยนระบบการเขาและการถอดรหัสที่ใชเพื่อการรักษาความปลอดภัยของ
ขอมูลสวนบุคคล  อยางนอยทุก  ๓  เดือน 
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(๒) ตองปรับระดับความปลอดภัยใหเหมาะสมกับความเสี่ยงที่เกิดข้ึนตามการพัฒนาทาง
เทคโนโลยี 

ขอ ๑๑ ผูรับใบอนุญาตตองสรางความเชื่อมั่นในการติดตอส่ือสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม  
โดยจะกระทําไมไดและจัดใหมีระบบปองกันการกระทําดังตอไปนี้ 

(๑) ดักฟง  ตรวจ  กักสัญญาณ  หรือเปดเผยส่ิงส่ือสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม  ที่บุคคล
ติดตอถึงกนัไมวาจะเปนรูปแบบใด  ๆ  เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อรักษา
ความมั่นคงของรัฐ  หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  และปฏิบัติครบถวน
ตามกระบวนการที่กฎหมายนั้นบัญญัติ 

(๒) การกระทําการใด  ๆ  เพื่อใหความหมายของขอมูลเปลี่ยนแปลงไป 
ขอ ๑๒ ผูรับใบอนุญาตใหบริการโทรศัพทตองจัดใหมีบริการแสดงเลขหมายเรียกเขา  

ระบบปองกันการแสดงเลขหมายโทรออก  และระบบปฏิเสธเลขหมายที่ไมพึงประสงค  ตามหลักเกณฑ
ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

ขอ ๑๓ ผูรับใบอนุญาตตองใหขอมูลผูใชเลขหมายโทรคมนาคมแกบุคคลที่ขอนําไปจัดทํา
รายนามผูใชบริการตามมาตรา  ๑๒  วรรคหาแหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม   
พ.ศ.  ๒๕๔๔  ซ่ึงไดรับความยินยอมจากผูใชบริการแลว  โดยใหคิดคาใชจายไดเฉพาะคาใชจายในการจดัทาํ
ขอมูลใหเทานั้น  ทั้งนี้  ตองไมสูงกวาความเปนจริง  ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

ขอ ๑๔ ผูรับใบอนุญาตมีหนาที่สงขอมูลสวนบุคคลที่ผูรับใบอนุญาตครอบครองใหแก
คณะกรรมการและสํานักงานเมื่อคณะกรรมการและสํานักงานรองขอ  เพื่อประโยชนในการปฏิบัติงาน
กํากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมตามกฎหมายของคณะกรรมการและสํานักงาน 

ขอ ๑๕ ผูรับใบอนุญาตตองจัดทําหลักเกณฑการคุมครองสิทธิของผูใชบริการเกี่ยวกับขอมูล
สวนบุคคล  สิทธิในความเปนสวนตัวและเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคมของ
ผูใชบริการใหสอดคลองกับประกาศนี้และกฎหมายที่เก่ียวของ  โดยตองสงใหคณะกรรมการเห็นชอบ
กอนและตองจัดใหผูใชบริการไดรับทราบ  และจัดใหมีการเผยแพรเปนการทั่วไป 

ขอ ๑๖ ผูรับใบอนุญาตตองแจงใหผูใชบริการรับทราบถึงการดําเนินการตามหลักเกณฑ 
ในประกาศนี้อยางนอย  กรณีตอไปนี้ 

(๑) ระยะเวลาการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลตามขอ  ๘ 
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(๒) สิทธิของผูใชบริการตามขอ  ๙ 
(๓) จัดสงขอมูลสวนบุคคลของผูใชบริการใหบุคคลใด  และดําเนินการอยางไร  ตามขอ  ๑๔ 
(๔) หลักเกณฑการคุมครองสิทธิของผูใชบริการเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล  สิทธิในความเปน

สวนตัวและเสรีภาพตามขอ  ๑๕ 
(๕) สิทธิการรองเรียนตามขอ  ๑๗ 

หมวด  ๖ 
การรองเรียน 

 
 

ขอ ๑๗ ผูใชบริการอาจรองเรียนเกี่ยวกับกรณีถูกละเมิดสิทธิเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคล  สิทธิ
ในความเปนสวนตัว  หรือเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม  โดยให เปนไปตาม
กระบวนการรับเร่ืองรองเรียนและพิจารณาเรื่องรองเรียนของผูใชบริการ 

หมวด  ๗ 
มาตรการควบคุมบุคคลอื่นที่เก่ียวของ 

 
 

ขอ ๑๘ ผูรับใบอนุญาตตองแจงรายละเอียดและกําหนดมาตรการใหบุคคลที่จัดทํารายนาม
ผูใชบริการและบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากผูรับใบอนุญาตใหทําหนาที่ประมวลผลขอมูลสวนบุคคล  
เก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล  และเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคล  ปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนด 
ในประกาศนี้  แลวแตกรณี  โดยเครงครัด 

หากบุคคลตามวรรคหนึ่งจงใจไมปฏิบัติตามประกาศนี้  ผู รับใบอนุญาตตองควบคุมดูแล 
ใหบุคคลดังกลาวระงับการกระทําที่ฝาฝน  หรือแกไขปรับปรุงหรือปฏิบัติตามใหถูกตองเหมาะสม  และ
ผูรับใบอนุญาตตองผูกพันในการดําเนินการใด  ๆ  ของบุคคลดังกลาวเสมือนวาผูรับใบอนุญาตเปน
ผูดําเนินการดวยตนเอง 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ขอ ๑๙ ใหผูรับใบอนุญาตจัดใหมีมาตรการคุมครองสิทธิของผูใชบริการเกี่ยวกับขอมูล 
สวนบุคคล  สิทธิในความเปนสวนตัวและเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม  ซ่ึงสอดคลอง
กับประกาศนี้และจัดสงใหคณะกรรมการพิจารณาใหความเห็นชอบภายใน  ๙๐  วันนับถัดจากวันที่
ประกาศนี้มีผลใชบังคับ 
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ในระหวางที่มาตรการดังกลาวยังไมแลวเสร็จใหผูรับใบอนุญาตนําประกาศนี้มาใชบังคับโดยอนุโลม  
ทั้งนี้  ไมรวมถึงกรณีที่ผูรับใบอนุญาตไดประมวลผลขอมูลสวนบุคคลตามขอ  ๓  และกรณีผูรับใบอนุญาต 
ไดใหขอมูลผูใชเลขหมายโทรคมนาคมแกบุคคลที่ขอนําไปทํารายนามผูใชบริการ  ตามขอ  ๑๓  อยูกอน
วันที่ประกาศนี้ใชบังคับ 

ขอ ๒๐ ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
พลเอก  ชชูาติ  พรหมพระสิทธิ์ 

ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 



 

 

 

 

 

รางพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. . . .   

(รางวาระ ๑) 
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1'Ufl'l':i'llrJm111 £j'Um)1I~1m~1'll €l-:J-U€lllft~')'U'U fl flfl t:rm'Uflll-U €lllft~,)'U'Uflflfl

'U " 'U '1 'U , 

~€l-:Jbb~-:J1~11tJ':i:::~-:Jrl'lJ€l-:J fl'l':ibn'U':i')'U)')lI L-ti ~~mtJVlbt-ltJ-U€lllft~,)'U'Uflflft1tJ~') tJ bbft:::fl1':i'lJ€l, ,~ 

m111tJ'U(J€lll,!'U ~m hib u'U nl'mft €l nft,)-:J~~€l'l'11L~b~1'lJ €l-:J-U€lllft~,)'U'Ufl flm-u1L~~VlL'U1~11 tJ':i:::~-:Jr1 
~, , 

~-:Jfll.91,) rr-:Jd flru:::m)lI fl'l) ~:::1~t:rfl,)'Uflll-U€lllft~')'U'U flflfl'lJ€lm111 tJ'UtJ €lll~1 m ~1'lJ €l-:J-U€lllft 
'U " 'U , \I 

~,)'U'U fl flft~111 bb 'U'U~~ €l-U €lfl,)111~fl ru::: m)lI fl11" n1~'UVlfl1~, 
b~1'lJ €l-:J-U€lllft~')'U'U flflft~::: bVifl11 €l'U m111tJ'UtJ €lll b~ (J bd €lLVl Rl~ bl'Ubbviii nf1~1I1(J~~€l

~ , 6J 

~f\'ru1LVl~1nVli'1'Vl5L'Ufl1)bVi n11€l'U ~~mJm'Uflll-U€lllft~,)'U'Uflflft1~'l'11L~-U€lllft~,)'U'Uflflft
~ld 1V 'U " 'U 'I 'U it 

llJtJ)1flf1~€l~~rJ~-:J'UrJn~n~ru:::~'l'11t~~~') b~1'lJ€l-:J-U€lllfl~1'U'U flflmb~,) rr~d1'Umru~fl'l':ibVi fltl€l'U
dJ 'U \I" 

fll111V'U(J€lll~-:J t-Ifl m:::V1'UvJ €l b~1'lJrJ-:J -U€lllft~l 'U'UflflflL'Ub~mLVl ~m'U flll-U €lllfl~,)'U'Uflflftv1 €l-:Jbb ~~t~ 
'U" \I" 1/ \I " 


101 II I «:::I ~ ~ Q,.I 


b~1'lJ€l ~'lJ€lllft~')'U'U fl fl flV11"1 'U tl~ t-Ift m::: 'Vl'U ~1fl fl11" bYl fltl €l'U fl,)111 tJ'U tJ rJlI 'U'U 
~ , 

1I1~)1 (9)b')) ~fl')'UfJlI-Um;jft~,)'U~flflflii~,J1~~ bbft~n~1fll111~'Ufl,:jtJft €l Vlt1(J 

m~-U€lllft~,)'U'Uflflfl~ru~1tJ tlmbm'lJ ~~mtJ~tJ'UbbtJft~ bbfl:::ii~,J1~Vlbbft-U€lllft~1'U'Uflflft~H~~€l
'U , \I V' 'U \I 'U , 

bUVlbt-ltJ1~iim111tlflv1€l~ fl1"'Ut1')'U bbfl:::bu'Utl~~,j'U
~ , 

1I1V1'S1 (9)~ t:rm'Uflll-U€lllft~1'U'Uflflftv1€l~'l'11fl1)bn'U)1'U),)lIL-u ~~mUVlbt.w-U€lllfl 
\I " \l , \l 

~,)'U'UflflmYl€l1~ ntJ':i:::~~rlm~bb ~~L~1'lJ€l~-UrJlIft~,)'U'Uflflfl11ri€l'U~~€l'lJru:::~LRtJ)TU),)lI 1off ~~€l 
, Q~ \I , 

bUVlbt:W 



fl1':iLfhJ'n'U~1~ toU' 'Vi~mtJl?lb~tJsV'€J~mhw'UI'lI'l"~LL(P1fl(;h'l1tlIil1fl1(P1t:l'th~Gi'lrl\I , , 

vt1~LL~'l11(P11~1~~I'l'Vi~'lIil~m~vl1m~ L1'WLL~ 
(<9») 1~LL ~'l1 (P1t:ltl~~Gi'll"il'Vill,r'WloXL~1'tJ'€J~sV'€J~m';1'W'U 1'l1'l"'VI~1'U LL"~1~-r'U, \I , 

1'l11~~'WtJ'€J~ri'€J'WLn'U~1'U~1~ loU' 'Vi~mtJI?lL~mL~1 

(1!:l) 'U'VI,rt1t~~bLvi'l'Vl~~~1'1l,rt1tt1t1iif'Vi~'€Jfl{j'Vi~1tJ~'W,rt1t~moXm~vl11~ 
fl1~bL~~1(P1t:ltl~~Gi~rl,r'W~'€J'lLL~~loX'V1~1'Uii~15fl1~bn'U~1'U~1~ loU' 'Vi~mtJI?lL~tJ~1tJ, 

m(P1~1 (9)~ fl1~Lii'U~1'U~1~ loU' 'Vi~mtJI?lL~tJsV'€J~m';1'U'UI'lI'l"t'Wmru~~I91'€J1tlif
\I , 

loX~1'l1'U1'l~.u'€J~"~1'U'UI'lI'l"1~-r'UtJflL1'U111~'€J~'lJ'€J1'l11~~'WtJ'€J~1il1 fl L~1'lJ'€J~.u'€J~"~1'U'UI'lI'l" 
\J tj " 1\ \I , 

(<9») LlJ'W fl1~tlljmi(P11~ fl{j 'VimtJ 


(1!:l) LlJ'U1tlL~'€Jtl~~LtJ'IlU'lJ'€J'lL~1'lJ'€J'lsV'€J~"~1'W'Ul'll'lmL"~fl1~'lJ'€J1'l11~~'UtJ'€J~

\I , 

1:WGi1m)t:l~1biJ'Wfl1~1m'WL1"1,r'U 
~I 1tl .,j tl L ~.J.J ..,.... .. tl .., ", ",

(GIl) Lu'W L'Vl'€J ~~ tJ'lJ'W'VILfltJ1fl'U'lJ1(P1 ~'lJfl1'Vl 'Vi~'€J1'l11~ "'€Jl?lfltJ'lJ'€J'lL"iI1'lJ'€J'l'lJeJlJ" 

~1(P1)1 1!:lo L~'€Jtl~~LtJ'Il'U1'Ufl1~loXI'l11~r1~I'l)'€J\l.u'€J~"~1'W'UI'lI'l"(P11~'Vl~~~1'lJururu1iif, u, u ~ 

loXl'lru~m~~fl1~}je51'U1"i1tl~~ fl1f1n1'Vi'Ul?ltl~~~1"Iil~tJD~~~L~'€JloX~I'l1'Ufl~sV'€JlJ" 
~1'W'UI'lI'l"~'€J'ltlflmi(P11~L~tJ1n'Ufl1~r1~I'l)'€J\l fl1~L1i'U-rmn 15~1?lfl1~"'U'Vi~'€Jvl1"1tJL~'€J'Vi~1?l,~ 

o ~I tl ~,;: 
, 

1'" ":"1 "" .J",OJ
1'l11~1il1bu'U(P11~1(P1t:l )tGi'l1'l fl1)bfl'U'S1'U'S1~ 'Il 'Vi~'€JL uI?lL~tJ'lJ'€J~"Gi1'U'UI'lI'l"'VIt:lfl(P1'€J'l 

, \J " 'U 

hib~'€Jfltllj'U1i 1:W~1?l fl{j'Vi~1tJ'Vi~'€J1(P1Qtl'Sta\lrl 'Vi~'€J~1?l1tl"il1flI'l11~~'WtJ'€J~'lJ'€J'lL~1'lJ'€J\l.u'€JlJ" 

~1'U'U1'lf'l" fl1)~l?lloX}j~1(P1'S~1'UsV'€Jtl flmiL~tJ1n'Ufl1'SLii'U)1'U)1~ 1.n 'Vi~'€JLtJI?lL~tJ.u'€J~"~1'U'Uf'lI'l"~ 
, cd:c..l \J " 


... OJ. "tl. t.J.,j· .J,;:

~fl(P1mLL"~L'Vim~Gi~fl'Ufl"ilfl1'S'lJ'€J~(P1'UL'€J'l 'Vi'S'€J 'S~~1""iI~tJfi'S'S~ 'WL'Sm'€J'W 1 (P11~'VIL'Vi'WGi~I'l1'S 

tl~~~1""iI~tJfi)~~(P11m'S'Sf'l'Vi~\lloX'n~ii'l.u'€Jn1'Vi'W(P11(P1 1 (P11~1'S'SI'l'Vi~\lli1'Vi-r'U.ueJlJ" 
, .J 0'" • .....,j .. .,j 1 ",

Gi1'W'Uf'lf'l"'V1mt'V11mtJl'l'€J~'Vl1L(P1m'Vi'S'€JLf'l~'€J'l~'€J'€J'W 1?l1?l1tJ, 

~1m1 \!)<9) L~'€J~I'l1'UI'l~sV'€J~"~1'W'Uf'lI'l"1~~1Lil'Ufl1'SLn'U'S1'U'S1~ loU' 'Vi~'€JLtJ\?lL~tJv .. v , 

sV'€J~"~1'W' 1f'lI'l"Lb~11oX~1'l1'UI'l~sV'€J~"~1'U'UI'lI'l"~l?lvl1~1tJfl1'SbbGi\?l'lfl1~bii'U~1'U'S1~ 
\I '1 '\1" 'U • 

1.n 'Vi~'€JLiJI?lLe.JtJsV'€J~"~1'U'Uf'lf'l"11 ru Gim'W~vl1fl1'S b~'€JllXb~1'lJ'€J\li'€J~"~1'W' 11'l1'l"Gi1m'St:l v .. u ~ 

'lJ'€J(P1'S1"i1Gi'€J'U1~ 



fll 1:W1'U1 'J'JflVl~~m~t11:w11itf~~'Un'U n'l'J1iVl~mtJVll~CJife1:Wfl?ll'U'Uflflfl
'IJ , 

fl'ltll'UnliJ fl'l'J'1J eJ~~fl1'U flllifeJ:Wfl?llU'Uflflfl Vllll1 I'lmJ'J~G1 ~r1lLfl~i5n'l'J~1~lL~'111LLtl l~lOUeJ'IoUmm 
\J q '\J q II \.I 

?ll'U'Uflflfl 1Vl(Jm~LtJ I'lle-! (JifeJllfl?l1'U'Uflflfl,!'U~ e1 ~~'U 
'I 'U 'I 'U 

:w11'111 ~~ ~lllm~~fl1'UflllifB:Wfl?l1'U'Uflflfl'Yhn'l'JLnu'n'U'J1:wifmm?l1'U'Uflflfl 
'U q 'U 'I 'U Ii 

111111iJ In l41'1JB~ifmm ?ll'U'Uflfll;1V1~BliJln lLVI~'1 ~'U~hn,j1iJ1 n L ~1'1J eJ~ifB:WI;1?l1'U'UflflI;11Vl (J1'l'J ~ 
\.I '" 'U II 

1Vl (J11111'l~'Ufl11:W ~'U(Je1 :WliJlm41'1JB~iB:W(;1 ?ll'U'Uflfll;1 Ll'Ubb~ 
'IJ • 

((9)) 11'l~'U(Jml'UI'lI:W:w1ml (9)~ 

(~) LU'U~'1~~1~~lnn'l1VlVl~Bn1'~6l'lbnl'lfl'l1cl~lnfl'l1Lb~Vl'l n'l1nvn VI~eJ 
'IJ 

n~m1:W ~'U 'l ~fl~1 (J fl f!i'l nu L~m-lflfll;1~~mn'U'J1'U'J1:wifmj(;1,!'U1~'\.hln{]\Pl1V1~eJ b if 1~1:W 
1'UnliJ m'J:W'!'Ul'll (J fl11:W6'llJfl'Jl~bbl;1~nliJ m'J:W'!'Ubu'U nliJ m 1:W~ btJVlLe-!£J~eJG'11i511ru:3 

(bTl) LiJ 'U~~~lbiJ 'U L~ eJl-utJ 1:3 nB'U f111YlIiJ l1rulf11'J\PlVl~'Ufl11llLVI:w1~":WOUeJ'IUfl• fll;1 

1'Uf111~~:;1vi'~'U'Jl'11mnm~ CJI"l VI~eJe-!l;1tJ1:31(J'1Jti~'U1'Uam'.tru:3fl~l(Jflf!i'ln'U 
(~) biJ'Uf11'JtJ5'U1iI'lI:W6l'\l'\lI~'¥lln'Ub~I'1JeJ~oUmjl;1G11'Utjflfll;1 VI~eJl'll:W:Wll'l'Jf11'J 

~ b~I'1JeJ~ifeJ:WI;1?l1'Uuflrlfl~m'1Jm~eJ1~biJ'U1tJl'll:W6lrurul~IiJ:;'¥lI~'U
'U It CU'V 

(<1:) iirl11:W~1 biJ'U ~'UI'lI:W~fl ru:; m1:W f11'JtJ'J :;f111"l nlV1'UVl 

anl'.tru~vlB'I~I:W~'1~BltJd 
((9)) ifeJ~(;1~b~mn'U'V'I~~n'J'J:W'Vl'l'lL'V'I1"l tJ'J~~m'1J'\llm'J:WVl~eJf11'Jm:;'¥lI~VlVl~B 

lvi'fu1'Vll'.tlVl 'l tJ1:;1~"'1Jfll'V'1 bbVlci'lr11bijVl'1JeJ~L:ffB'1Jl~VI~mchw'Ui5 fl11:WAVlb~'U'Vl'l~f11'JLiim. , 
fl11llL;eJ 1 'U'Vl'l'lI"l'lG'1'U1 ~'1d I'llll~r11V1'UVll'Un~m~'Vl11~ 

(~) -ueJ:Wl;1~mliJ biJ'Ul;.J(;1~I(J '¥l11~b~tJ;m~(J'I VI~eJeJl~tlB1'IXLnVlfl11:w~~m~mnu 
'IJ 'IJ 

n'l'Jb~eJntJ5'U1i1Vl(JhJbU'Ui511:WVl~Bfl11:Wl11bvilLVi£J:wn'UbLtltjflfl(;11Vl ~'1d 1'l1:w~nlV1'UVll'Un~m:3'Vl'J1'1 
... ..I ..I • 1(bTl) '1JeJ~(;1B'UI'lI:W'Vlf11V1'U1'l 'Un~m:3'Vl'J1~ 

1~~fl1 'Ufl:wifBll (;1?l1 'U Ufl fl (;1 Lfl'U 11'U 11ll-UB:W(;1 G11 'U'U fl fl (;1'eJ'Uii ~nl'.tru:; vleJ'I ~III 
\I , \I '" 'V '" 

I'llm'J'JflVl~'11vlb~eJ1I'lf'Ufl11ll~'U(J eJll bu'Uvnr~~eJliJl m 41'1JB~ifB:wm:j1'U'Uflfll;1V1~ eJ1'Um ru~'1~ eJ1tJd
'IJ , 

((9)) 11'l~'UtJm1''Ul'llllllll'l'Jl (9)~ 


(~) LiJ 'U1tJL~Bll'l f,\tJ1:3"~fl1'U'Vll'1f11'Jbb'V'I'Vl~'Vi~Bn'l'J~nl'.tl'V'1m'Ull;1'Uflfl(;11Vl bbm:
, , 
11'lblluifB:WI;1?l1'Uuflflm~Bfl'l1,r'U11' b iJ'Ufl11:W~'U 

'IJ • 

(bTl) iirl11ll~lbU'U~'UI'lI:w~nlV1'UVll'Un~m:;'Vl'J1~ 



lJ11'l11 \[I<S:' 1'Ufl11LfhJ11tJ11lJ.ueJlJG'la-;I'IJtJl"1l"1G'l 1,,;crI"11tJl"1:JJoUeJlJG'l ~1'UtJl"1l"1G'l ~L~~~ eJ 
\J , 'U' \J , 

L~1"1JeN.ueJ lJG'l~1'UtJFlFlG'lVl11 tJn eJ'Ul1~eJ1'U"1J ru~~~~~1Lij'Ufl11fi~11 tJG'l ~ L~tJ~ ~~~eJ1tJd" , 
"" .J 0 ........ :" ""
(00) "!IeJ am'UVlVl1fl11 LLG'l:1afl1'UfJ1~'1JeJ~tJFl1tJFl:JJ'1JeJlJG'la1'UtJFll"1m1Lu'UtJFlFlG'lWrn 

\J , \I' if 

iJ;jtJl"1l"1G'l LLG'l~L;]'UcrFl1 tJFllJ.uB:JJG'l~1'UtJFlFlm;J~\)"j 1i~l1~eJ fl1"j~1ru"!ltJ1'l1lJ:JJ1 1'111 m<S:' l1~eJhJ 
, \J" \J " " 

(~) 11'l~tI"j~a~rl'1JB~fl11Lnm1tJ"j1lJl'l1lJl1~mflru')LLG'l~1fifl1"j~n111'U~111'UlJ1\pm oo~, 
... I .J... ~ • :,,'" I

(m) tI1~ LflVl'1JB~'1JeJlJG'la1 'UtJ 1"1 I"1G'lVllJfl1"jLfltJ"j1tJ "j1lJ11Lu'U"1JeJ:JJG'l a1'UtJ 1"11"1G'l 
\J , fjJ " 

1'l1lJlJ1m1 \[1m l1~eJ1&.1 

(<S:') fi111'U~1~ tJ~L1G'l11'Ufl11LntJ-rm~;noUeJlJG'l~1'UtJl"1l"1G'l" , 
(ct') ~Vlfi'1JB~L~1'1JeJ~.ueJlJG'l~1'UtJl"1l"1G'l1'l1lJlJ11'l"j1 <S:'oo" , 

... "".J tI 0('0) "j1 tJG'lt:LeJtJ ~eJ'U1'l1 lJVl Flrut: fl"j"jlJfl11 "j~ fl1P1 fl111'U~ 

. 
I .. 

a1'UVl m 


fl111-NLLG'lt:fl1"j LtJ~ Le.J tJoUeJlJG'l~1'UtJ I"1FlG'l
" , 

lJ11'l"j1 \[let' ,x1lJilt";~Fl1tJ~lJoUeJlJG'l~1'U~I"lI"lG'l1-NoUm~G'l~1'U~I"1I"lG'l~eJ~1'U 

1"l11:JJI"1"jeJtJl"l"jB~11~eJI"l1tJl"1:JJ~LbG'l'1JeJ~\ll'U1~tJ1lJ1~-rtJm1lJE'i'UtJB1.lb;]'UWU~~eJ~1m~1'1JeJ~.um.m 
, " " 

lJ11'l"j1 ~'o ,x1lJilt,xcrmtJl"1lJoUeJ:JJG'l ~1'UtJI"lFlG'l1.uoUBlJG'l~1'U'UI"lFlG'l~~B~,x1lJilt";LntJ
\J , \J, \1 .. 

"j1tJ"j1lJI'l1:JJ:JJ11'l"j1 \[1m 11"jFll1;j~ 1~tJ1lJ1~-rtJI"111lJE'i'UtJeJlJL;]'U11,j'~~B~1m~1'1JB~oUeJlJG'l 

lJ1 m1~!rl ";1:JJilt,xcrmtJFllJ.ueJlJG'l~1'UtJI"lFlmtl~Le.JtJoUBlJG'l~1'UtJFlFlG'l~eJtJ1'U 
\J iiII \f.. \.I" \I 

1"l11lJFl"jeJtJ Fl ';ieJ~l1~Bm tJ I"llJ ~ LLG'l'1JeJ~\ll'U1~ tJ1:JJ1~-r'Um1:JJE'i'U tJBlJ LtJ'Ul1,j'~~ml1fl L ~1'1.1 eJ~.ueJ:JJG'l , " " 
I ... I 

a1'UtJl"ll"lG'l L'J'ULLI'l, 
(00) LtJ~ Le.JtJt9lBVl'U 1tJI"l11:JJ'1JeJ~crmtJFllJoUeJ:JJG'l~1'U'UI"lFl G'l~~1~-rtJ LLt9l~~~1,x11Fl11lJLLVl'U 

" " 'U ., 

1'Ul"lm~Fl~lo1;j~lo1~eJ1~-rtJ:JJeJ'Ua1'U1\l~11tit,xmt:vhfl1';iLLVl'UtrFl1'UFl:JJ-i1B:JJG'l~1'UtJ FlFlG'l
OJ , \J , 

(~) L~Bl\Pl~tI';i:::a~Fl1'U fl1 ';iL~£JmntJl1il~~L~1"1JB~-i1eJlJG'l~1'UtJI"lFlG'l~t:~eJ~'l11';i:::1";LLrl. " , 
... ... I 

~Fl1tJ~lJ'1JeJlJG'la1'U~FlI"lG'l 

(m) Ltl~Le.JtJ LLnwtl1tJ~1'U~ih"tJ1~-rm~n-i1eJ:JJG'l~1'UtJI"lFlG'l11L'\J'UtI';it:~P11al'li" , 
(<S:') L~ elL~111tJ1~'1J m-r~~B~'1JB1'Umru~iJL111ll el'U1"l1';ia~~tJ11.uBlJG'l~1'UtJ I"lFlm1'U 

~ , \J" 

L~tJ1oUB~ntJm1lJiT'U 1"l~'1.IB~tI';it: LVlP1l1~ eJ n~fl11';i~1111~tI';it:L 'VIM 



~I v, ,J .,; 1v "" 
( <t') bu'ltlJtllJfH'Il'W'UflfI~'Vlbfl'U".il'U".illJ ~Wl1lJlJ1Vl".i1 tvtv ((9)) 'Vl'Jtl (tv)

\J , 

(0) iJfn1lJ~1btJ'W5'WVl1lJ~f1ru:;m'JlJfl1'Ju,}~fl1f"ln1'Vl'WVl 
fl1'}LUVl b~ tloUtllJ~~1'W'UflfI~Vl1lJ1 '}'} f1'Vl{j~ ~f11 1j f1lJoUtllJ"~l'W'U fI f1~~m b U Vlb~ tJ 

'U If \J \I '!J lj 

bQi"I1 :;~b~m.ijtl~ n'U b~1'lJ tl~ oU fJ1J~~d'U'U f1f1~'!'WlVl tJVl'J~ bvll~ ~rlbtJ 'W bb~:;L'Vl1l1:;~1JLLn fl1'JJ'U" , 

1J1!9l,}1 tv~ Vl11Jilh1~f11'Ufl1J.ijmJ"~1'U'UflflmuVlbe..!tJoUtl1J~~1'U'UflfI~~~tl~Vl1lJ
'!J , ~ If '!J q 

il1VlLn'U'Jl'U'Jl1JVl11JlJ1!9l'J1 tvm 1'J,}f1'Vl{j~ lVltJhi11i11''Ufll1lJ~'WtJtllJ bu'U'Vl'U~~ml1 m~1'lJtl~oUtl1J~ 
, ", " 
~l'U'UflfI" I.l'ULbVl, 

((9)) I.tJ'WoUtl1J~~1'W'UflfI,,~11i11''UtJml'W!9l1lJ1l1!9l'J1 tvm l,},}f1~tl~ ((9)) 'Vl~tl (tv)
\J , 

(tv) iJfn1lJ~11.tJ'W~'WVl1lJ~n1'Vl'UVl1 'W fl{lm:;'Vl,}l~ 

lJ 1!9l '} 1 tv ~ VI1lJ il1 VI ~ fI1 'U f1lJ.ij fJ lJ" ~1 'W 'U fI fI m U Vl L~ tJ oU tllJ ~ ~1 'U 'U fI fI ~1 U 'W tl fl 
, \I" \I If \I If 

,}1'lJmru1~m lVltJhi1Ii11''Ufll1lJ ~'W tltllJ b tJ'U'Vl'l1~~m)1fl b~1'lJmoUtllJ~~1'W'UflfI" bl'ULbwi" , 
((9)) 11i11''UtJflL1'WVl1lJ1l1!9l'J1 (9)~ ((9)) (tv) 'Vl~tl (m) 
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(tv) b~tlfl1'J\1'11L'iJ'WfI~'W'e)m1'lJmru1~m 


(m) I. U'W fl1".iU 5 U~!9l1lJ ~t:yt:y1v1vi1 n'U I. ~1'lJ tl~oUmd" ~ 1'W~ f1f1" 'Vl1 tl!9l1lJ 1l1!9l ,}fl1'J 

~b~1'lJmoUtllJ~ ~l'W'UflfI"~tl~'lJtlL~tl1VII.u'U1 U !9l1lJ~ruru1vilij~vh;'U
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((() bU'Ue..!~'Vl1tlm'Ju5lli1!9l1lJ~qjt:y1vi'\ll1n'U~5'Wb~tlU'J:;ltJ'lJ-w'lJtl~b~1'lJmoUtl\J"~1'U~f1f1~ 
(<t') I. ~ tlfl1'JoU tl~ n'W'Vl1 tlU 'J1'UU'J1lJfl1'J'W tl flL~ 'W'Vl1 tl fl1'J ntl fl1 'J~1 tJ 

(0) iJfll1lJ~1 bU'W~'W!9l1lJ~f1ru~ m'JlJ fl1'JU'J:; fl1f"ln1'Vl'U111 

fl1".i'lJtlfll1lJ~'WtJtllJ!9l1lJl,}'JfI'Vl{j~ 1VII.tJ'U1U!9l1lJ'Vl~mflrusn i5fl1'J LL":;b~tl'U1'lJ 

~ f1ru:; m".ilJ fl1'JU'J:;fl1 f"l n1'Vl'W Vl 

lJ1!9l'}1 mo Vf1lJi11VI~fn'UfllJoUtllJ"~l'U'UflfI~ bUVlbe..! tJ.utl1J~~l'W'UflfI~1 U cJ~U'J:;b'Vlf"l~ 
\I , \I q '!J' 

il1li1iJ'U 'VlUt:ytlT~1'Ufl1'J1VIm1lJ~lJfI'JmoUtl\J~~1'U~f1f1"'Vl1tliJbbwi 'U'VlUt:yqj'1i'lJtl~ fl{l 'VllJ1 tJ1'UU'J~ b'Vl f"l,!'U 

iJlJ1 m fl1'J1'W fl1'}1Vlfll1lJ~lJfI'}tl~oUtl\J~~1'W~f1f1"1'U~1'J:;~1r1t:y~1 fl11'U'VlUt:y t:y'1i bbvi~i"I,}:;'J1'lJUt:y tlT~d 
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'Vl~mnru"V11'Wfl1,}Ln'U,}l'U,}l:IJ 10ll 'Vl1mUVlLe..!tJoUtl:IJ~~1'U'UflfI"" , 
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JJ' j.I I 4 QJ JI I lJ' II 

lJ11Pl'J1 m<9l ~mlJfllJ"1JeJlJj;jft'JtJlJflfla"iJ~LfllJ'Jn~1"1JeJlJaft'JtJlJflfla"1JeJWil1"1JeJ~"1JeJlJf'l
'\J , \J 1 \I' 'U 
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1tJ mru~'<ii1 L iJtJL~eJtl'J~btJ'I1tJ1tJmW11LiltJfl1'j"!J€J~~mU~lJ;Jm,jaaltJ"iflfla'!tJ 
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'\J , 'U , 

.,j .. :'1 OJ ... 

bV'leJ"1JeJm1lJtJtJtJeJlJ LutJVltJ~fteJ 
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\I , '\J , 

f'll1lJri'tJ f'I~tla eJ~.ntJ ~tJ1~~LVllJ1~ftlJVI~eJihJ':i~aVl~il1V'lt-.1LLri-neJlJaG11tJlJ f'lflaIPl1lJl':i':iflVl~~L~lJ~tJ~'J CJ
'\I , 
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1'U tli";i Li,m'lJ btJ~ tJ'U bL tJ (l\l-1JmJ(l~1'U'lJflfl,wn:JJ~ b~1'lJeN-1JeJ:JJ(l ~1 'U'lJ flfl(l~eJ\l'lJeJ
OJ" OJ' 
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, d 
i;'j1'U'Vl <r 

lJ1Vl11 (,!1~ l'U~1'Uif 
"vrfl1'lJfllJ-1JmJG'l~1'U'lJflflm:U'lD1nl\]""~eJtli1'l"flru'll ~" ,..,mtJfl11lJil vrAl'lJfllJ-1Jv:JJ(l

\J , \J " , \J , 'V 

;:\1'U'lJflfl(l~'1bn'lJ11'lJ11lJ l-if ,..,~mt1(9lbNtJ-1JeJlJ(l~1'U'lJflflG'l1(9ltJijlVlf,1tJ1::;i:i'lfl1'Utli1tJ1::; neJ'lJnl\]tli'l , 'V,,, 
~ Q 41 .:::.. ~ 

b'll \l D'lmm1eJtli1'W1 ru'll tJ, 
"nl\] n11b:U'lD1nl\]""~PJtli1'Wlru'll~" "":JJltJfl11lJil nl\] tli1'Vl ntJ1::;Lll'Vl~ btJ'Un11,..,1, , 

~G'lfll1'l""~El11tJ1~B'Uij"n't!rru::;mlJ~fll""'U(9l1'Un-om::;'Vl11'1 

lJ1Vl'l1 (,!1<r erfl1'lJfllJ-1JeJlJ(l;:\1'U'lJ flfl(lb:U'lD1nl\]""~eJ fI1'l'Wlru'lJ~ 'UPJn I\] ln~eJ\ltJ i')'lWi
'V , 'V , " d.J 

Vll:JJ,..,~n bn ru.n~11tJ~ut1J t1J1il11'U'W1::;11'llUt1Jt1J1iifbb~1 i1\l~PJ\ltJ ~'lWiVll:JJ"""fib nru.n~ut1JtY~l1 
1'U~1'U.Q~1tJ 

mml (,!1\:) vrfl1'lJfI:JJ-ifeJ:JJ(l~1'U'lJflflm'lJ\lD1nl\]""~PJfI11'W1 ru'lJ~~PJ\l'<il'(9l1~ij
\i '\ 'V , , 

-1JeJtJ~'lWib~tJ1n'lJ fl11 bn'lJ11'lJ11lJ 1-if bbG'l ::; btl (9l bt,m-ifmJ(l~1'Ut!f1f1G'l~ijlJlm!I'Uhi~lnil-1JeJtJ~ 'lWimlJ 

tJ1::;lJ1~I\]~tJD11:JJ~tJ'l::;fl1f'1fll""'U(9l111'U:JJ1Vl11 ~o 
lwfI11'lJPJfl11:JJ ~'UtJPJlJl\]l fib41'lJeJ\l-ifPJ:JJ(l~1'U'lJflflmleJ'U n1 1 bn'lJ'l1 'lJl1lJ l-if ""~eJ" , 

btl (9l br.m-ifeJ:JJG'l ~1'U 'lJ fl flG'l vrfl1 'lJfllJ-1JeJlJ G'l ~1'U'lJ f1flG'l b'lJ 'I D1n I\]""~ eJ fl11'Wlru 'lJ ~WleJ 'I bb'<il'l-ifPJ tJ i')u~m:JJ 
'\.l 'I \J , 'V , " d..J. 

1'l1fl""~\l1~b~1'lJeJ \l-ifeJ\jG'l~1'Ut! flflG'l'Vl11'lJ~1tJ b~eJtJ1::;ltJ'lJ'U1'U n11¥1I\]11 rull'l (9la'Uh1~fl11lJEl'UtJPJ:JJ 

lJl ml (,!1b'i erfl1'lJ fllJ-ifPJ:JJ(l~1'U'lJfl fl(l b 'lJ'ID1nl\]""~eJfI11'Wl ru'lJ~WleJ'ItJ nU~~\l~eJ1tJif 
OJ " \J "" ~ 

((9» '<il'(9l1~ijlJ1Vl1 fI11FllJfl1 PJ'I-ifeJlJ(l~1'U'lJflfl(l lliill\]::;1,tJ'U fI11 ~'1""'U1 tJ 'Y'lJ L~eJ\l , '" 
~eJ'I b~tJ'Un11~h1J'U,..,~PJllitJ ~ 'lWiVlllJ'W1::;11 'llUqjqj1i.Q ""~eJ'Y'lJ b~eJ\l~eJ'I'lJPJ b~eJ bbm'll LtJ~ tJ'ULbtJ(l\l-nmJG'l 

~1'U'lJflflG'l1~t1 n~PJ\l fl1'lJt11'U ,..,~mtJ'UU-;UIilU'U, " , 
(~) '<il'(9l1~ij1::;'lJ'lJ'lJ~""11'<il'(9l tli1fl11:JJJ'Ufl'ltJ (leJ(9lfitJ'lJeJ\l-neJlJG'l~1'U'lJ flflG'lVll:JJ~" , 

flru::;mllJfl11tJ1::;n1f'1fll""'U(9l 

((,!1) 1JneJ'lJ'llJ'jn'<ill'1""~eJ~'Y'lJ'<ill'1'lleJ'IVl'Ub~eJtJ~\Wi1~btJ'U1tJVll:JJ'W1~11'lJUqjqJ1iif 
(~) 11 tJ\lI'UfI11 I9ilLtJ'U'Il'U mlJ,..,"nLnru.n i15 n11 bbm:bb'lJ'lJ~flru::; m1lJfl11tJl::;mf'l 
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Vl1I1~ m 

~'V1fi'lf e:J~ L~1'lf e:J-!I.u€I 11""'1'U'U rlrl"'II , 

1I1~l1 ~Gl L~1'lftl-!loU€J1I""'1'U'Urlrl,,1i~'VIfi~.:J~e:J1 'lJd 
'II , 
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. "'1'U'4rlfl"~L~tl1n'U~'UhJ~nvi'tl.:J~111fl1111LU'U"il~>3 
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) ~ tI~L 1 "1nilLn'Ufm:nVl~e:JvftliL~moU€I >3V1~e:J Ln'U n11rl1111~1 L u'U~1111~ (I'IJ) ~G1.:Jrl1'U nTHn'U)1 'U l111• 
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1~m1lJL{1tJ"lJtJULL~11,xri1Un~1'UtJtJn1U-rUltJ~ LLri~f'l1Uf'I:IJ-rrtJlJ"~1'UU f'lf'I",!'U
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tJ €l1J-r'U Lb~1 "il ~ij ~mvh1~r:im'U f11Jif€l1Ji;l ~1 'U'U fI fI i;l ~1~-r'U fll1"-r'U 1"€l {I "illfl'VIth tJ{ll'U~{I fl~l1ij ~Vl51if 
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'VI~mL?lIil{lLfl~€l{l'VI1JltJ-r'U1"tl{l1Jll'1':i~l'Ui (~l{11Jll'11"l ~~ (i{l~l{11Jll'11"l ct'(9))... 
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~1,rml'Ufl ru:::m':i1J fl1iif€l1JG'l'liT1 ?ll':i'Um1"l'Ufl1iL U'Ur:iije)l'Ul"ili;l{ll Vl~U-r'UVll{jU flmtl~ ~{lLVl~ 
'IJ 'IJ 

U-r'UVll~U fl mtl{l "il ~1 if n'U m l1J illilL ~fl'IJeJ tJ'VI~ eJfl111J~ Iilm1J'1'li'VI~fl fl1i~lrlt1l'U€l{l~1" :::1"1'UUt1l t1l'iil 

L'1l'U ml1J~1il.l11'U1lJ1Jl1~t1€ltJAl ml1J~1il.l11'U1lJlijmhu{Ol':iu':i:::"ii'lilll~fl~1{1 flll1Jillil.l11'U1lJbbm'U 

ifeJ1JG'l ril'U'U AAi;l1~C1fl<>1eJ{I rieJ'U1 if ml1Jillil~l'U1lJbL~{ll{Ol C1Ui:::?l~A1 'Ufl1':i'UeJ ml1J~'UtJ eJ1J ml1J ~Iil 
'U "'U ~" 

~l'UhilijIilvil':il tJ flT'S LL?lIil~ fl1':i bfl'U ':il'U il1JifeJ1J ~?11'U'U fl fl ~ 'VI~eJ m l1Jil 1il~1'Uhi LL ~{I 1"1 tJ i;l::: L~ tJ Iil 
<I«J.I 'U" 6JI 

1'Ufl1i Lfl'U1"l'U1"l1J ifm.m ~l'U'UAfI~ bu'U<>1'U ~~fl ru::: mi1J fl11"~1J mtl ~-D€l1J ~ri'TW 'U flfl~"il :::Ui:::fl1 {'!\
'U , "'U , 

nl'V1'UIil'VI~flLflUJ,,1 'U fl1iYi"ill1"ru1L Vl~U-r'UVl1~U flm eJ~ LLG'l:::'VIl flr:iC1flG'l~1Vl~1~ tJtl1J"!J1i:::rl1u-r'U 
'IJ'IJ 

n"il~~fl1JlI'11fl1':iU~rl'UVll~Uflmm{Ol11Jfl!j'\ll1J1tJ11~1tJ15U~U~1"1'Ufl1':iVl1~UflA1"m (~1~1J1m1 ct'ro 

(i~~1~1J1{Ol1"1 ct'ct') 

1!J.(9)O.ro ril'U~ ro lVl~€l1t1l1 ~~"il:::1ifn'Uml1J~1il~1rlt1l'l L'1l'U fll11Jillil.l11'U 

Ln'U':i1'Uil1J 1-li '\II~mUlilb~ tJif€l1JG'l?1l'U'UAfli;lLliltJ1~1~-r'UAl11J~'UCJtl1J'VI~eJ1~L-D1ifeJtJ flLl'U 'VI~€l" , 
ml1J~Iil~l'U1~1ij~1~ih:::'U'U-rfl~1f1l11J~'UA{lU~tl~.nmLri-Dtl1Ji;l?il'U'Uflfli;l LU'UJi''U l~tJ1~nl'V1'U~1~ 

... " , 
ij'UVlLU~tJ'ULViCJ'U6'11'V1-r'UA111J~~~ffiVl~u-r'U?lm'UL~CJ1H~lCJ (~1{11J1{Ol':il ctb (i{l~l{11Jll'1':i1 ct'~) 

o 1..... .... .J' 
\v.(9)(9) fl1'V1'U~ '\111J'UVlbO~1:::fl1G'l~{I'U 

1!J.(9)(9).(9) n1'V1'U~1m'W''Jl':i~ b~1Jbb ':ifl A ru:::m':i1J fl11"~1JA1"eJ{lifeJ1J~ ?11'U'UflAi;l, " , 
"il:::U':i:::fleJ'U~ltJ m1"1Jfl11"l~tJ(9\'lLL 'VI'tl{1bvht!'U L ~eJ{I"illflflru:::m1"1Jfl11"'U~ilijfll11J~1 rlru1'Ufl11"€l€l fl, ~ 

i~LUtJ'U'VI~tlU':i:::fl1 {'!\{Oll1J~ 'H~1"l'UUruru~il '\111 fliH€loff~ifeJ{l1'U fl11" bL~{I~~ m1"1Jfl11"~Vl1" {I AUJl9ii 
v u 'U , 'I 

Aru:::m':i1Jfl1':i~~iln?l11J11"C1~1 Lii'Ufl1':i1~~ri{l~i;l m:::'Vl'U~eJfl1':iU~rl'U1-lifl!j'VI1JltJ -vr{lil l~tJij'UVl 
b~{I-r~1~6'1TUfl~1'UAru:;mi1Jfl1':iifeJ1J~'lil1?lli'U €l{l1"1'Ufl11"~1 L ii'Ufl1i1 ~ijfl1i bL~{I~~mi1Jfl1':i 

'IJ . v 

~'Vli~flrul9iiflltJ1'Ubfh~'Ul'U'IT'Ubb~1'UVi~':i:::i1'Uururu'imifu{lrl'U~1 tJ (~l{11Jl{Ol1"l bo)
'U ".. U IIJ 

\v. (9) (9). 1!J n1'V1'U~1111~fl!j '\111J1tJij~~1 ifu{lrl'U ~€l'U'\II~{l11€l~1{1off~b"il'U~1'\11-r1J 

fl1':iUfj~{Ol11J'UVlUt1lt1l'i L~ tJ1 n'Ufl1<JLnun 'U':il1J-Dtll;j i;l?i l'U 'lJ fl AG'l~ €l ~'1'UAl11J A1" eJ'U A1" eJ ~ ri eJ 'Ul'U~ 
~':i:::1"1'Uut1ltir~il1-liU{lrl'U 'Utln"iJ1flil 1~n1'\11'U~1~fl11"ufju~ L~tJln'Ufl1':iIij~1~ij1"~'U'U-rfl~l 
ml1J&t'UA{lU~eJ~.ntJ LLri-Dtl1Ji;l~l'U'U flA~1~Ji'tl{l(ih bii'Ufl11"~'UVi L~m"illflfl11"U nU~"il:::<>1€l{lijfl11":::" , ~ 

rh1if~l tJ~{I~eJ'UL1~11~~mfll~'Ul'U,r'ULL~l'U~~1"~1"l'Uururu'im-DU{lrl'U (~l{11Jl{Ol1"1 b(9))., ., 

http:1!J.(9)O.ro


t'UnT~Yf~1<HU1~1~i"l'j~'j1"l1Ururu&il"1lJl'l'HNoVmJ~ ~';l'U'UI"lI"l~ i"l. i3f ..... 1cJlFim~l'Vf~n .., "II,J It \t .. 

n~Vlm~~1~'lh~LVli3f \?l~i1 

m.€i) tl~~LVli3fLLI"l'U1~1 

tl'j~LVli3fLLI"l'U1~1i1n~Vlm~~lJl"l'jtl~oVtl~~~1'U~I"lI"lC;! 1!l OU'U ~tl Privacy Act 

~~H'u~I'l'Un'UoVtllJC;!~1'U'UI"lI"lC;!t'U1"l11lJl"l~tl'UI"l'jtl~"lItl~VI'I11 ~~1'U"lItl~i'~ n'U Persona l Information " , ... 
Protection and Electronic Documents Act (PIPEDA) ~~1oNu~I'l'Un'UoVtllJC;!~1'U'U1"l1"lc;!1'U

\J , 

1"l11lJl"l'jtl'UI"l'jtl~"lItl~ Ltl n"ll'U LLc;!~ii L~tl~Ltln a1~ih~nVl'jtlilmM1 ~ vl~,r'U ~~1vi'Fim~1 LOi"l1 ~VI~n 

n f1V1lJ1m~mn'U m'jI"1:WI"l'jtl~oVtllJC;!~1'U'UI"lI"l~1'U1"l11lJl"l'jtl'UI"l'jtl~"lltl~ Ltln"ll'U~~tl ~1 'U Pa rt €i) 'lJtl~ 
dJ ..".. " " PIPEDA vl~t1 

(€i) "lItl'UL"ll~ m'j'l1~I'l'U10N (section cs:: (1!l» 

n~VllJ1~mlJ1oN'I1~I'l'U LLn 

(€i).€i) VI'I11~~1'U"lltl~i'j1.fn~1;u~I'l'U"lltl~ Privacy Act 

(€i).1!l) 'U1"l1"lc;!1~~~Ltl'U'j1'U'j1lJ 10N VI~tlLU~Lf.witllJC;!~1'U'UI"lI"lC;!
• \J , 

.d "'.1 ... '" "" .fl 1 ~ . ~ 1v ""::'1 .,j OJ.I ...,j "" Li"ltl1I9lt:l u'j~a~l"la1'U19l1V1'jtll,u'Um'jmtJ 'W LLc;!~blJLn'U'j1'U'j1lJ "lI VI'jtll,uVlL~mi"ltl1 ~t:l u'j~a~l"ltl'U VI'jtl, , 
( ) 

v,J ~ 1'" ""::'1 .d "" .;!m.m t:J1ij~Ln'U'j1'U'j1lJ "lI VI'jmu~L~mi"ltln"n1'j?ltllJ1~"!J'U
\J 

~1'U?1c;!tlm'jlJ VI~tl~1'U1'j'jrum'jlJ LLc;!~1J.lLn'U'j1'U'j1lJ 10N VI~muVlLt:Jm~tlll9lt:ltl'j~a~1'l5'U, 
(1!l) ~1"l1'Ul"llJoVtllJC;!~1'U'UI"lI"lC;! (oroanization) ;tl~tl;;u&i19l1lJ.fl11"lt:J'U1n €i)

~ .. " .. ~ ~ 

(Schedule €i) 'lJtl~n.QVllJ1tJilvi'1tJ (section <t') 

(m) ~1"l1 'U '1 lJitl~ ~ ~'n.l~I"lI"lC;! tl1~ Ltl'U'j1'U ~1 lJoV tl ~ c;! ~1'U ~ I"ll"l~ 
L~mh1i3f~1nI"l11lJi''U-rVl~tlfj'WtJtllJ~1mJI"lI"lC;!~~LtJ'U~1"lltl~1vi' 111 (section frl (m»

\J , 

~ ~ ~. oJ ,.. tf 1/ .., cr <V J..I

(m.m) n1'jLmJ'j1'U'j1lJLtJ'U btlLi"ltltl'j~ btJ"!J'W"lItl~L"iJ 1"l1tl~"lI tl:JJC;! ~VltJ"lIVI LL"iJ ~LL~~ 
\J 

1'U"llru~,r'UL~1"lltl~im.m1J.la1:JJ1'jt:l1~1"l11:JJfj'WtJtllJ1cJl 
\J 

) '" '" .d1 v • ~ "i ""(m.1!l :JJ LVI 191,tl'U 1"l1 'jL"!Jtl Vl11nl'j Ln'U 'j1 'U'j1lJ bVi tJ"lltll"l11lJ tJ 'U ~tllJ 

"iJ ~~~ ~ c;! ~ tll"l'J1lJii tl ~ VI~tlI"l11:W t:ln;tl~"1l tl~itllJC;! ~~"iJ~thlJ~,1-til'Unl'ja tl'U a1'Un 1'jC;!~LijVlitl ~nc;!~
\J 'U \J 

VI~tlm'j~1~'Un~VllJ1tJ"lltl~LLI"l'U1V11V1~tl:JJc;!i'j1 
:=1 ~ .,j ",.,j "" • I '" 

( m.m) L u'U n1'jLn'U~1U'j1lJLYWn"iJn1'jatllJ1c;!"lI'W ~1'Wf'lc;! un~'jlJ VI'jtl 

(m.cs::) LtJ'Uitl~c;!~LUVI Lt:J tJv1 tla1ti1'jru~ LLc;!~~nn1V1'U VlL VlCJ n~VIm tJ 

(cs::) ~1"l1'U '1:JJitl~ ~~1'U~1"l1"l~tl1"iJ1oNoVtl~C;!~1'U~1"l1"l ~LVI tJtl'j1i3f~1n1"l11:JJi''Uj 

VI~tl~'UtJtllJ"iJ1n'UI"lI"l~~~LtJ'UL~1"lltl~1lil1l1 (section frl (1!l», 
(a::. €i) 1-til'U nl'ja tl 'U a1'Un1'jm~vi11"l11lJ ~VI~tln~ VI:JJ 1tJLLI"l 'U 1V11V1~tl 

lJc;!i'j1V1~tln~VllJ1tJ~1~tl'j~LVlf'l~i1 L"ll19le)1'U1"iJ 

(a::.l!» 1it'Un~tiit:mL5'UL~tli'm~1;i119l a"ll.fl1'Y'1 VI~tlI"l11lJtl~tlVl.ntJ"lItl~, , 

(a::.m) 10NL~'e)Ltl'Uafi&iVl~m~tln1'jFim~n1~tJ~~1lilLtlUoVtl:JJm1'U11LtJ'U 
\J 

1"l11:JJtr'U ~~m~"lltlI"l11:JJ~'UCJtllJ1J.la~Vl1n1'UVl1~tllj'lJii LVltJ1vi'LL~~ commissioner ntl'U1oNoVtl~c;! 
(a::.CS::) LtJ'UoVtl~C;!19l1lJ (m.C9) (m.1!l) VI~tl (m.a::) 
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(ct:) ~191 'Ufl:IJ-UmJ ~~':I'U'U flflj;'!tll~ L tJ (9) W tJ oiltl:IJj;'! ~1 'U'U 19 19 ~1(9) CJ'lJ11P!~1 fl 
\J , 'U' \I' 

fl11:1J'~''U~VI~tlfi'UtJtl:IJ~lfl'Uflfl~~'! Lis'U L~l'lm'!ll'1 '11 (section b'lI (g]))
'U , 

(ct:.@)) LtJ(9) L~W~eJ'VI'Ul tJF111:IJVI~tl~'lJ~mnfl~VI:IJ1tJ'lJtl'!WI 'U 
, "'. 

(ct:. ~) L'\hi tl fl11 L~ tJ mn'UVI i:J6/i'! L~I'll tl'!oiltl:IJ~fll'!"l111 ~ ~tl~fl1 'Ufl:IJoiltl:IJ ~ 
\I 'U 'I \I 

(ct:. Q1) b~ el 'lJ ~U~ (9l1:IJVI:IJ 1 tJ P!1~ Vl ~ tl Vltr'! i1tl L ~ tJ fl '11 el 'I L~1 Vl iil~ ~ 'U 

~ih)1'U11ij m:IJfl~mJ1 CJ VI~tl'lJ~~Wll:IJ fl~1~Li1tJ'U'lJel'!fI1~ b~tJ'J fl'U 

(ct:. Q1. (9)) fl11 L tJ(9)b~tJ~tlVl'Lh tJ'!l'U'IJ tl'!1'5~~el'!'11 eloilel:IJ~B'ULis'U 
"" 'U 

Vl'l11tJ'!1'U~iieJl'Ul~ bb~~1I'1LL61(9l'!':h 

(fl) ii bVl(9l B'Ufl1161,!~tJl1-Uel:IJm1'Ub~moilel'!fl'Ufl11:IJ~'Ufl,!'IJel,!'IJ1~
, 'U 

fl11U mn'U'lJ1~b'VIP! VI~elfl11~lbil'U'!1'U1'Unlijfl111~m1'l'lJ1~b'VIP! 

('11) b~el'lJ1:::1tJ'IJ'U1'Ufl11U'!r1'U1.ufl~Vl:lJ1tJVl~tlfl1161tl'U611'U1"l~ 

(19) b~tl1(9l~'lJ1~61'!fl1'Ufl11'U~Vl11fl~VI:lJ1CJ 
(ct:. cr) btJ(9lb~ tJ~elVl'l11 tJ'!1'U'lJtl'!1'5 ~'! ~fl1'Ufl :IJ-ilel:IJ~ ~1 'U'Uflfl~ 

~ 'U ~ \I " 

(ct:. ct. @)) lv11'IX bVl(9l ~j;'! ~'V111'IX b~ tll1'111 LiS 'Uoiltl:IJ ~~ b~ moil el'!n'U 
, 'U 

fll1~::: LlJ (9) oilel (9l flj;'! '!Vl ~ eJ iJltJ 'U fl~ VllJl tJ'lJtl 'I bLfl 'U1 (9l1V1~ ellJj;'!~~VI~tl fl~ VllJl tJ ~1'!'lJ 1::: L'VIp!~ii 
b'IJ(9le:l1'U1lij 

(ct:. ct.~) ii bVl(9lB'Ufl1161'!~tJl1oiltllJi;l~'Ul~ moilel'!n'UA11lJ~'Ufl,;j
, 'IJ 

'IJel,!'IJ1~ fl11Uel'!fl'U'lJ1~b'VIP! Vl~tlfl11~lbil'U'!1'U1'Unlijfl111:::Vll1'!'lJ1~L 'VIi"! 

(ct:. ct:) LtJ(9) L~ tJ ~el'UF1flj;'!~'!v1el'!fll1-ilellJi;l~'Ub~el fl1 1~m~1~1 WI 61'IJ.f)1'V'1
, 'U , 

VI~elA11:IJ'lJj;'!el(9).tlm)~1'!um~'U bL"'11I'1LL~'!1'lXL-.ijl'IJtl'!oilel:IJj;'!'VI11'UL'Ufl1tJVllA''!L(9)tJl:U-tlfl.ul 
, 'IJ 

(ct:. b) L~mn 'U b is 'Ui,"ft1~ VI~tl fl1 1M fl'I~n1..ij'tJ ~ 'I fll 1 '11 tl 191111 fi'U tJ elll 

l:U61~(9l1fl1'U'VI1'!'lJ~u~ hmlv1bb-.ij,! commissioner ritl'ULtJ(9)be.JtJ-iltl~~ 

(ct:.b'li) LtJ(9lilJtJ~mn.hml'U~iiVliil~bn'U1fl'l!floilel:IJj;'!11LiS'U'lJ1~1~P!161(9liVl~tl
'U _ 

(ct:.~) btJ(9lLe.JtJ.f)ltJVllA''!1:::tJ:::nm I'l'!if 

(ct:.~.@)) (9)00 UVllA''!~lfl-ilel:IJj;'!ll'1tlfl61~l,!~'UlJl
'U 'U 

(ct:.~.~) ~o U VllA''!~1m-.ij1'IJel'!-iltllJi;lii,!bbrim111bb~~oilellJ~t1'U
'IJ 'U 

( fl) bis 'U oil el:IJ i;l ~ LtJ (9l b~ tJ ~ el ;;'11 D 1 1 ru ~ LL ~ ::: tl fl n1 VI 'U (9l
'IJ 'U 

('11) 'V11L (9ltJ'VI'.h tJ'!1'Uv11'U fl1 1;;'1 el 'U611 'U bLi;l:::fll1 b tJ(9lb~ CJ 

b~el'lJ1:::1tJ'IJ'U1'Ufl1161tl'U611'U fl11~:::blJ(9loiltl(9lfli;l,! 'VI~elfl11iJ1tJ'U fl~'VIlJ1tJ VI~tl 
(A) ~mtJ(9)be.JtJ(9)l:IJfl~'VIlJltJ 

(b) ii1'V15'IJel,!b~1'IJel'!-rrellJ~ (section ~) b~m..ijl'IJtl'!oilellJj;'!~el,!'IJmu'U'VItr,;ji1el
'U 'U 

~191 'U fllJlij::: v1tl'! bL ~ 'Iii'! fll 1ii tl ~ fl1 1 toil 'VI ~ tl n1 1 b tJ (9l b~ tJoil el:IJj;'! (9l1:IJ~ ~tl 'I '11 tl.f) 1 tJ1 'U ~llJii1'U1'U 
'V " \J \I 

tr'Ubb ~1'U~ ~el 'I '11 el 'U tl fl~l fl if L~I'll tl 'I oilelll j;'! i1 ii1'V15 boill ii'!-iltllJj;'! ~ b~ tJ 1 fl'U (9l 'U bb j;'!::: '11 elL 'IX bb m'IJ 
'U 'U 
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fl11lJ n n vi'€l \lVf ~eH·l11lJ G'llJ 'U 'HU"u €l\I-UmJ f!Hi'1'11lJ fl11lJ LVf lJ1:t: G'llJ LLf! :t:Vf1 fI L-:il'1"U €l \I-U€llJ f! L tI 'U 
'\I '\I '\I '\I 

~Y4 fI1~ ~fl1 'U fllJ-U€llJf!G'!1 'U'Ufl flf! 'il:t: vi'€l\Ib",b -:il'1"U €l\I-umJf!,!'U b i~'Vl5hi'€l~1\1 bVflJ 1 :t:G'llJ n'U G'l.fl1'W 
'\I '\I 1 '\I , '\I .. " 
m1lJ'WfI1~~mJ 

€l~1 \lL'jn~ ~A1 'U fllJ -U€llJf! G'!1 'U'U fl flf! G'l1lJ1'jntl n LG'l6 fi1"U€l1~51 fI1'jtl n,r~ 
\,I " \,I" d.J d.J 

1'11lJ vi'€l\I L~Elrhb-tl~1 El'il'U Ln'UG'llJfl1'j VI~€liJi€llJf!~~'U€l ~~1 CJ Vf~mtI'U-U€llJf!~iJ'Vl'r'W EJ~'U'Vl1\1Uf11f111
'\I '\I 'IJ '\I .~'~ 

FllJfl 'j€l\l€l ~ VI~€lb t1'U-U€llJ"'j :t:Vl11\1f! nfl11lJ n'U'Vl 'U1 Elm1lJVf~€l€l ~ i.fl1CJ1vi'LeJ fI~'Vl5Vf~€lm1lJFllJ n'U1~., 
, \.I \.I 'U ~ "I 

~\ldb 'U fI ~ rliiJ-u €llJ f! ~~'U €l ~ ~1 CJ ~fl1'U fllJ i €llJ f! G'!1 'U 'U flfl f! €l 1 'il tI fi,r~ 1'11lJ ri1"U €l1~brl €ll~1''U 
,,\,I \,I \.I , '\J " d.J 

fl11lJ EJ'U El €llJ 'il1 fI~,!'U Vf~m-:il'1"U€l\li€llJf! ii fl11lJ ~1 LtI 'U ~\I b~CJ1 n'U fI1 'j1'fl'1~1"lf11'1 G'l"U.fl1'W Vf~a
'\I '\I , 

fl11lJtI f! €l~.nCJ"U eJ\I L-:il'1"U a\l-u€llJrl 
'IJ 

(inI) ~A1'UfllJ-U€llJf! G'!1'U'Uflflf!iiVl'U1~ bn'U1'fl'l~1-u€llJf!Ln~Lvh~"il1 bt1'U1'I1lJ 
" '\ \I , \,I 

110m'll 'j:t: G'l \I rl"UeJ\lI'I'U Lvh,r'U brl €lVllJ~m1lJ~1 L t1'UbL~1'il:t: vi'a \If! 'U VI~m';1m El VI~am :t:vh fl1~~1 El, 
15f11"jb~61 vi1'U€l\lL~mn'Un'U-U€llJf!G'!1'U'Uflflf!'!'U (section c.i (c.i))

I '\I' 

~A 1 'U fllJ -U a lJ f! G'!1 'U' I fI fI f! ~1~ Lb I'i \I ~\I rl fI-:il'1 \I"U €l \I 1'1 'U btl 'U ~l''U ~ ~"U €l 'U 
\I , "., \I 'U 

fl1'jtlij'U'111'11lJVf~n Lnruenl'i1\1i ~n !]VllJ1 CJ n1Vf'U~cJ\lfI\lvi'€l\I1''Utj~"lI€l'Ub'U fI1":im:t:vi1"U€l\I'j fI-:il'1\1"Ua\l 

I'I'U ~ \I 'j1lJ 5 \I fI ~ ru fI1 'j1 €l'UialJ rl1",~~ 'U 1''U ~1\1l'11 Lil 'U n 1 'j LL'Vl 'U~fl1'U fllJ-U€lil "'~1'U'U fl flf! ~1 CJ 
\I " \.I , \i , 

1~El'il:t:vi'a\liiim1tyty1 L~€lt1 a\l n'U fI1'jf!:t: LlJ ~ ihl5b'Uia\jf!eJ ~1\1iitl 'j:t:a'Vl5.fl1'Y~ (Principle (9) of 

Schedule (9) 

~fl1'UfllJ-U€llJrl~1'U'Uflfl~'il:t:~€l\lii'U1CJ'U1CJ~~:t:fatlfi,r~"Ua\l~'U 
\I , " " dJ 

b~€lfI1~t1ij,r~mlJVf~mnru,j1'i1\1i ~ n~VflJ1 El n1Vf'U ~a ~1\1iitl'j:t:~'Vl5.fl1'W ~\I~1lJ5\1iJf€ltlij,r~ 
b~El1n'U fI1'jFllJfI 1€l\I-U €llJ "'~TLJ'U flfl~ fI1 'j rff\lVf '1.11 El 1''UL~€l\I-r€l\I L ~CJ'UVf~a-r€l\I"U €l fI1'jil fl€l'U'jlJ~ fl41\1 , 'U" \I 

bLf!:t: fI1 'jG'l-r1 \lfl11lJ L-U1b 'il bL ri~~1lJ \11 'Ub'U 'ULtJ 'U1 CJ LLf!:t: -U€ltI fi,r~"U €l\I ~'U Vf~ €l fI1 1Yr~'U1fm,jfI
'\I ~ '\I 

b~€lfI1'j€l5'U1 CJ5\1'UlEl'U1CJVI~€l-u€ltlij~"lla\lI>1'UVf~alJ1~~fI1'j1'i1\1i (Principle (9) of Schedule (9) 

~fl1'U fllJ -U€llJ'" ~1'U 'Uflfl ",iiVl'U1~ LL -:il'\l11'1 ntl 'j:t:G'l\l fl1'Uf€llJrl~1'U 'Uflflf! ri€l'U 
\I , 'U" " ", 

Vf~€l"Uru:t:vi1f11'jbn'U~1'U11lJ ~\lfI1"j bb -:il'\l1~ ntl'j:t:G'l\lrl'il:t: vi'eJ \I LL -:il'\lf€l~1n~1'UfI1'jLn'U'j1'U11lJ~1 CJ fi€l, 
'il :t:vi'€l\lLn'U~1 CJ15n1'j~nfl~a\lLbrl:t:"ll€l'U511lJ hiVfrl €lflm\lVf~avi11~'L41"Ua\l-UalJ~ Lf1b'il ~~t'U 

'IJ '\I 

1~ntl 'j:t: G'l \I AVf~mi1 bL'U fI"1lil~"Ua\l-ua lJ" ~ Ln'U "j1'U11lJ 'j1lJ ~\I fI1'jLL4\11~ ntl "j:t:G'l\l rl'il:t:~a\l LL 4\1 , 'IJ , 

.. V '" (d d.,. "'.. v""" d d
"j1cJfl :t:L€l El ~"lla\l ~fl1'U~lJ"U€l~"'G'l1'U~flfI'" "lI€l G'lfl1'U'Vl Vf1eJ1fifl1'jL"ll1f;l\I"ll€l~~'Vl LfI'U11'U11lJ) bbrl:t: 

11lJ5\1f11'jbt:.!mL'Wi'U1CJ'U1CJVf~afeJtlijlli\"U€l\lI'I'U~\lm'ilvi11'U~t1"U€l\lLL~'UYr'UVf~eJ e-mail Vf~€l call 

center (Principle l!::> and Principle (( of Schedule (9) 

~A1'UAlJ-U€llJf!~1'U'Uflfl",iiVl~1~1'fl~1f111lJtI~€l~.nCJ"ll€l\lfeJlJrl
\I 1\ \I , \I 

G'!1'U'Uflflf!llJ1."'G'lfllVf1CJ f;1f1"llllJEl fI1~Lf15\1-u€llJrll~CJhJii~'Vl5 fI1'jvi1~1b'U1 fI11biVl~eJ fI1'jbbm"U, 'Ug~ \.I \J 

Vf~€l LtJ ~ Lt:.! CJ 1~ CJ llJii ~'Vl5 ~ \I ~fI~ru:t:"ll eJ\I fI1 11'fl'l~1 fl11lJtlf! eJ~.nEl ,!'U;ff'U €l ~n'U"1lil ~"U eJ\I-Um.Jfl 
'\I '\I 

Vf1fILu'UialJ rlvi'€l\I",1lJ (sensitive information) 'il:t: vi'El\liilJ1~'jfl111'fl~1fl11lJtI~a~.nCJG'l\l fl11 
'\I '\I 

f€llJrlvl'11tI L-tl'U lJ1mfl11'Vl1\1f11CJ.fl1'W (fI1'jiJ~vi'bn'UfalJf!VI~€l~1n~vr'Um"''Uflflrlb-u11titiimm)
'U \I \.I , " 

VI~€llJ1~1f111'Vl1\1L 'Vlfll'UIf!fj (fI1'jbi~~G'l~'UVI~€l';i1XG'l~1'U~\I'il:t:L-u15\1-umJf!L~) (Principle g-J of 

Schedule (9) 



section (9)~) 

b~1"1J8..:)418~l;1~TU'Uflfll;181'iiJ~8":)btJ'WVlii''':)~8~8 commissioner b~e.rJfl'Un11" , 
~1tJ'WVl~8hhJ nu~ l'l1 ~'U 'VlUf!J rJ~ b~en fl'U n11~~ fl18":) 41m;ll;1~1 'W '4 fl fll;1"1J 8,,:) ~fl1'U fl~41mil '1 

~1'W'Uflfll;1 Vl~8 commissioner 81'iiJ btJ'W~l'l11'iiJl:'I8'Un11m~vlwd'W11,r'Wb8":)lml'lCJ1~~8..:)i1rl1~8":), " 
"" V I ~ • ~ v q v~ V i.I 4::,j <dj 

"1J8\i1tWil1"1J8~"1J8~l;1rl1'W'Uflfll;1 6lJ..;j commiSSioner 'iiJ~1'18.:J~VI'W..:)rlmL'iiJ..;jn1118..;jb1CJ'WVl181'111'iiJrl8'U" , 
li~fl1'Ufl~418~l;1~1'W'Uflfll;1~.:Jn1~vl1fl11~~l'l'Vl11'U~l;1~~1bfl'Wn11rl8'Url1'Wll'lCJ11'U11~

\I It 'V It 

Y1 CJ1'WVl~nj11'W~1.:J "l 11~~..:)i181'W1'iiJVl1n111n~bn~CJ418w'Vn'Vllt91t911 CJ 

L~8rl8'Url1 'Wbrl~'iiJ commissioner ~8,:r~Jl'lvl111 CJ .:J1'W.fl1 til'WVl~.:JtJii''U bb~i1 
rl1~8..;j b~ CJ 'WVl~8 b~~ n 111'111 'iiJ rl8'U bbl;1~ ~":)11 CJ..;j1'W ,r'Wl ~bbr1~~8":) L~ CJ 'W bLl;1 ~ ~fl1'Ufl~418~l;1

\J \J" \J 

~~8":) L~tI'W81'iiJYJ8~~ 81"11l;1.fl 1CJ1'W~~'Ui11'Wii''U bb~l'W~1~~'U11t1~1'WVl~8 
" 

.fl 1 CJl 'W 1 ~ CJ ~ L1l;11~ 1"11l;18'W t1J11'1 n 11YJ 8~81'iiJ n 1~vl11l'l CJ commissioner Rl~l 'W n 1ru~ , '" 

commissioner LtJ'W~l'l11'iiJrl8'U 
" 1"11l;1i1eJ1'W1'iiJ88nfhi..:)u~~'U1~~fl1'Ufl~418~l;1~1'W 'UflflmJ nu~l~bln~8":)

'\J , '\J , ~ 'V 

bb'1~m'iiJi..:)l~~fl1'Ufl~418~l;1 ~1'W'Uflfl'1 Lt:JtlbbY1~rl1i..;j1~rl1D11ru'lJ'W'Vl11'Ut91'wnlt91 11~~~81'iiJi~1i 
'U .. \J , 

~fl1'Ufl~418~l;1~1'W'Uflfll;1'lJl'l1ifhL~tlVl1t11~bbr1b~1"1J8..;j418~l;1~1'W'Uflfll;1~~8~b~tI'W
'V 1\ \J " \J , 'U 

m.l!:l ,.h~b'VlI"1?1~'hl'l'W 

'\.J1~b 'VlI"1?1~'hl'l'Wl1 n!lVl~1t111~"'w n11~~fl18~~1'W '4 flfll;1 l~Lbr1 Personal 
, IV 

Data Act (PDA) 6li~l1?111~~1~f!J~'lil 

((9)) "1J8'Ub"1Jl'ln11u~~'Ul-ll (section cs::-~) 

PDA 1iu~~'\Jb8n'lJ'Wbbm::VI\.h tI.:J1'W"1J8~~j1 bbl;1~1iu~~'Ui1'Un11 processing 

~~Vlm tI t)~ n11 ~1 b fl 'W n 111l'l "l R1'11~ ~ b~ CJ1418~ i1'U418~l;1 ~1 'W'U fl fll;1 1~ 11'iiJ~1-ll15n11'Vl1~" , 
~h~n'Vl18tim4Vl~81~ ~18~1~b'1i'W n11bn'U11'U11~ nT'iu'WVin n11-.5'l'ln11 n11bR'U~n~1 

n11'\.J~'U'\.J1..;j n11b'\.J~tI'Wbb'\.J'1..;j n11ni8~'1n~'Ufi'W~1 n11-.5'l'ln~~ n111i n11btll'lbt:JtJ m1bt:JtlbbY1~ 
, \J \J ct 

n1111~i1'W m1tJ'Ue~ n11l;1'U Vl~8n11vl1l;11t1 ~~418~l;1~1'W'Uflfll;11~11'iiJ~n1~vl11'Wb;U'lD1n'iiJVl~8
'IJ , , 

m1Y11ru'lJ~VI~81~ 1l'lCJl1418tJm1'W~~d 
((9) .(9) btJ'Wn11m~vl1'lJ8~'Uflfll;1D11~l'l1~~ m~vl1 btJ'W n11~1'W~1, 

((9).l!:l) 'iiJ~~8~~~1tJ'W'U'VlUf!Jf!J1i~mi1'Ubrl~m"""1J8~~8ml;1'lJ'WVl~m?l~mY1 
1'Wn11bb?ll'l~88n~uf!JrJ~111'W Freedom of the Press Act Vl~8 the Fundamental Law on 

Freedom of Expression 

((9).m) section ~-l!:l~, mm-mCS::, CS::ci: 111flVl~..;j bbl;1~ section CS::fri-CS::~ 
1~1-llu~~'Ufl'Un'iiJn11~8ml;1'lJ'W ..;j1'Wf1l;1'\.Jm1~ Vl~8~1'W11';irum1~ 

((9).CS::) section ~ 1~1-llu~~'Ui1'Un1';i1ib8n?l1';ibtJ'W'Vl1.:Jn1';i 

http:n11'\.J~'U'\.J1
http:81"11l;1.fl


" (~.<9» fl1';j processing ~eJ~"lleJ'U~";lfJn~lUJ1m'Vh,j'tJ 

(~.~) f11';j processing tileJ~m~'VhL'W~n~ru~~'Jn~eJ~ (correct 

manner) bb"~?feJVlf)~eJ.:Jti\JbL'WTVl1.:Jtli]U1i~~ (good practice) 

(~.m) n1';j bn'U';j1'U';j1:IJ-UmJ"rl1'WU f) f)"tileJ.:JiJ1~{)tl';j~?f.:Jrl~iVl b~'W 
'II' , 

(h«) ~eJ.:J1~ processing tlVl~1n1~'ltl';j~?f.:Jrlmm1''tlru~LnU';j1U';j1:IJ 
(~.<t) fl1';j processing ~eJ.:JL~CJ1-UeJ.:JLL"~LVI:lJ1::?f:IJ~1:IJ1~'ltll~?f.:Jrl 
(~.b) tileJ.:JbJLn'U-UeJ:IJ"rl1UUf)f),,11Ln'Ufl11:IJ~1LtI'U~1:IJ1~{)tl';j~?f.:Jrl Vl1eJ'II , , 

processing Ln'U'tleJu1~'ltl';j:::?f.:JrI 

(h~) fl1';i processino tileJ.:Jm~vi1~eJ-ifeJ:IJ"~{)ntileJ.:JLLm;dJ'Ui:l~~u'U
~ ~ ~ , 

(h~) ~eJ.:JiJ:lJ1~';ifl1';jLLm'tl Ef'Uli.:J VI~eJ,,'U-ifeJ:IJ" rl1'UUf) f)"m~{)ntileJ~
'IJ , 'IJ 

eJ~1.:Jhn~1:IJ ·vnmt1'Ufl1';jLn'UHLt1'U?f~~ Lt1'U-ifeJ:IJ"tl';j:::1~!311?f~-S
'IJ 

Vl1m~eJfl1';iMn~11~eJ'Vl1.:J1Y1CJ1!311?f~-S ~mt1'U1~'ltl';j:::?f~ r1m~tileJ.:J LL~.:J11' rimJ 1~ LL~tileJ.:JhlLn'U11 

'U1'WLn'Uf111:IJ~1 Lt1'W~1:IJ1~{)tl';i~?f.:JrI,r'U1, . 

em) VI an fl1';j processing ,r'W~:::tileJ.:J1~i'um1:IJ~'UeJeJ:lJlil1m~1'tleJ.:J-ifeJ~" 
rl1'W'Uf)f)" Vl1eJL'Umru~iJf)11:IJ'11LtI'W~.:Jif (section <9>0), 

(m. <9» L~ eJL-Mf11:IJ 1 ';j {) tlllu~ ~1:IJ«ty ty1 ~vi1 fI'U L~1 'tl eJ.:J-if eJ~" 
rl1'U'4 f)f)"1~Vl1elL~eJtJi] u~~1:IJ:lJ1mm';j~L~1'tlm-ifeJ~"rl1'U'4f1f)"~eJ.:J'tlelL~ €I L-MLt1'U1tl~1:IJ«tyqJ1~~~ 

... 
o .. 

Yl1'tl'U 

(m.~) LtI'Ufl1';itlll~~1:IJn{]VI:lJ1tJ 
(m.m) L~eJtJ';i:::1tJ"lll1er'UL~CJ1 flU~l~'tleJ.:J L~1'tleJ.:J-ifeJ:IJ"rl1'U'Uf)f)£'l

'IJ , 

ofl tl"" -- ... d d... tJ "i I'(m.«) Lu'Ufl1';i !l'U~~1:IJVI'W1'VlLvml1:IJf)';ieJ.:J ';j~ beJ"ll'U?f1o1"ru::: 

(m.<t) L~eJL-M~f)1'U f):IJ-ifeJ:lJL'l rl1'U'Uf) f)"Vl1eJ~~.:J1~i''U-ifeJ:lJL'lrl1'U' 1f)f)L'l
\.I , \J 1 4U fij ~ 

?f1:IJ1';i{)tJlllliiVl,j'1~~.:J~'UiJeJ1'U1~VI,j'1m'WL~eJ.:J,r'U 11~ 
(m. b) L~eJ1~{)tl"::?f.:Jrl L~CJ1 fI'UtJ';j~LeJ"lll1eJ'U"lleJ'Uo"":IJ'tleJ.:J~f)1'Uf):IJ, 'IJ , 

-ifeJ:IJ "ri1 'U'U f) f)L'lVl1 €I ~~.:J1~i''U -ifeJ:IJ "rl1'U'U f) f)" ~.:JiJJ1V1'!!n:IJ1 n n ";h tJ ';j ~LeJ "ll11'tl eJ.:J L~1'tl eJ.:J-ifeJ:IJ L'l 
'U , " "" \l 

rl1'W'U f)f)"t'Ufl1"UeJ.:J fI'U fl11L'l::: LnVl~'Vl5r11'U'Uf)f1", , 
oJ' • d ... tJ I'd cv ...

'WeJnlil1n'U f111 processing L'V'leJ1~'l ';i:::?f.:Jf)LneJ1n'Un~fl1"~"1V1 

LL'U'U~';j.:J lil:::1~?f1:IJ1';j{)m::vi11~ ~1L~1'tlm-ifeJ:IJ"rl1'UUf)f)"iJVI'U.:J~eJ-M1:IJ11 (section <9>(91)
'II , 

(ct) m1:IJEi'WeJeJ:IJ,r'UL~1'tlm-ifeJ:lJarl1'U'U f)f)L'llil~ L-Wn{)eJ'UL~tJL~eJLVlnt~ vY.:Jif 
'IJ , 

L~1'tleJ.:J-ifeJ~"rl1 'U'4 f) f)L'l hiiJftYl5L-wn{)eJ'U f)11:IJ Ei'UtJ eJ:IJ~1V1'r'U process in g ~?f1:IJ11{) m:::vi1 

1~~1:IJn{]VI:lJ1tJ-d (section <91~) 
(<t) -ifeJ-M1:IJ~1V1i''Uml processing ;reJ~"tileJ.:J111:IJ (sensitive personal data) 

111:IJ processing -ifeJ~L'lrl1'U'4f)f)L'l~ LL?fVl.:JLl1L~'U[j.:J (section <9>m) 

(<t.<91) LLVlci.:Jri1LijVl'tleJ.:JL~eJ"ll1~Vl1mr.h~'U5, 

(<t.~) f)11:IJfiViL~'UYl1.:Jfl1';iLii eJ~ 


(<t'. m) f)11:IJ L~eJ'Vl1~!311f1'W1V11eJtJi'"llty1 




(9)0 

(<r.((') n1'l LtJ'UG'l:lJl6ll !lG'l'Vl.fnvm 'l-:j-:jl'U 

(<r.<r) 'Lhi~1~~'lJmYlVl~e),V~f\~ml:lJVll~L'I'IP1 
v

Iq II II Q,J' q 

LLVI:lJ'llBCJnLl'U"'~'U 

(Il) L~l'lJB~-ifB:lJ~Hitvi'ml:lJ~'U ElB:lJ B~l-:j-U"'LL~-:jVl~B LLG'l"'~BB IlB ~1~ 
'IJ 

-UVlL~'Ul11vi'LtJ'U-ifB:lJ~G'l1i51'lru~ (section (9)<r)
'IJ 

('lJ) 1'Umru~iJml:lJ~lLtJ'UL~B1vi'~l"llUI"l:lJ-UB:lJ~~1'UUI"lI"l~'lJjhr~V11:lJ
'U 11 \I , d..J 

Vf,j'l~'lJB~V1'Um:lJ IltJVI:lJ1CJ11v1l El !l1'l~1~~1'Ulv1 VI~BL~B -r !l't'fl'IJl:-; 1El'lJ'l1eJ'UL~CJl flu~iVl'lJB-:jL~l'lJB~ 
-UB:lJ~VI~BUI"lI"l~1Vl~~L~l'lJB-:j-UB:lJ~hJG'l1:lJl'lfl1vi'1"l11:lJ~'U ElB:lJ1v\' VI~B LtJ'U!l1l1 i~Vl5L~ El 1l1B-:jVll:lJ
'IJ' 'IJ 

IltJVI:lJ1El (section (9)b) 

(I"l) 1'U!l l ru~ LtJ 'U 1l1lvll LiJ 'U!l l'l'lJB~B~ ri Il 'l~11l LLG'll~Vll nl1 'l 

(nonprofit organizations) ~iJ1\P1q'Lhi:-;G'l~riVll-:j!l1'lLiJB~ 'IJ-r'llt1!1 P11G'l'Ul VI~BG'lVl.fll'1'1bL'l~~l'U 
(section (9)b'1i) 

(~) 1'Umru~~l LtJ'UL~B1-iftJl~1El'll'U1'U1l-:jYlCJ1Ul~VI~BVJ1~!l1lLL 'l'lVlf1 

~~'UI"lI"l~1'Ui'lll~YlL.u'Uil~~~B~-r!l't'fl-UB:lJ~11\tJ'Uml:lJ~'U (section (9)~)
, 'IJ 

(~) L~B1m'U!l1l ~ Il't'fli~ElVl~mnUG'l~~ ~~1vi'tJ 'ldCJ'll'l1bbn ~~I"l:lJ 
:lJlIl1l11~~ LnVlml:lJb~El~~Bf11'l~~LiJVl~Vlfi~l'UUI"lI"l~1VlEl11]1.VI:lJ1~G'l:lJ (section (9)~), 

(0) -rjiVl~BVI'lll El -:j l'U'lJ B~-r1i~1vl-r'U:lJ BUe51'Ul~~1Il-rjiB1~BBIl Il tJ 

b~BnlV1'UVl-ifBElml'UL~:lJ L~:lJl~VlElril'u~i;)~'lJl:-;1El'll-UG'l1i51'lru~LtJ'U~lri't1! (section IDo) 
1I.:J v V I 

(b)VI'U1V1'llB~~l"llUI"l:lJ'lJB:lJ~G'l1'UUI"lI"l~
\I q: \I Ii 

(lD.(9) ~B~LL~~1,x1.~1'lJB~-ifB:lJ~VlllUuiBiif11'l processing (section IDrn) 

(lD.ID) 1.1. ~~ll El ~~LBElVl'lJB~~fl1ul"l:lJiB:lJ~ ~l'UUA I"l~ b~Ell flU~BVI~B~~~ 
\I 1 \I , 

'Ue:l!l1vi'~11LtJ'U11"ll 1\?lq'Lhi~G1~ri'lJB~!l1'l processing ll:lJ~~llEl~~ LBElVl~~lLtJ'U~'U '1 (section 

ID<r) 

(lD.rn) LL~~llEl~:-;LB CJV1'lJB~f11l processing L~ mflU-UB:lJ~~1vlm~vil!l1 'l 

Processino LnuiB:lJ~mvl~lmLVI~~1Vl 1\?lfl'Lb~G'l~ri ll:lJ~~~~~~U-ifB:lJ~~tlnLtJV1L~El 
~ \I " \I \I \I 

(lD.((') ~V11 ~iilJlm!l1l~f)'t'fl m l:lJiT'Ul"l~tJ ~B",.nml.n-ifB:lJ~~l'UUI"lI"l~
'IJ , 

~~VI'lllCJ~1'U~mUI"l:lJ"'bb~m~nlV1'UVl:lJ1V1'l!l1'l~LVI:lJ1~G'l:lJ1~n1v\' (section rn(9)-rnID)
• 'IJ 

(lD.<r) ~B~1:lJLB'U-UB:lJ~~l'UUI"lA~1'lJcJ~tJ'l::1.'VlP1'~\bJii:lJl m!l1'lr1:lJI"l'lB~
'IJ , , 

-UB:lJ~~l'UUAI"l~~I.ViEl~YlB (section rn((')
'IJ , 

(b. <r. (9) I. tJ'U f)1 'l tJ ~ u~ \?l1:lJ~t1! (1Jl~ v11 flU I. ~1'lJ B ~ -if B:lJ ~ 
~1'U\{I"lI"l~VI~BI.~BtJ~U1i"'1:lJ:lJl\P1l!l1'J~L~1'lJB~-ifB:lJ~1B~'lJBI.~B!l1'JtJ~U~"'1:lJ~t;yt;yl~~~v11~'U 

(b.<r.ID) I.tJ'U t:-l ~ VI~B !l11tJ~u~V11:lJ~(1Jt1!1'J ~Vll1~ ~1"l1 U~:lJ-ifB:lJ~ 
~l'UUAI"l ~ flum~~u-ifB:lJm~BtJl~1EJ"1j'l1'lJB~ I.~l'lJB~-ifB:lJ~~l'UU I"ll"l~ 

, \l 'U \I , 

(b .<r. rn) I.;J'U!l11'IJ~u1i \?lll.J~'VlfiL~ CJ 1l1B~\?l1:lJlltJVI:lJ1El 
.?I Q.I 1 ("" "'.. IV• IVI ..,

(b.<r.((') L u'U !l1'J'J f)'t'fl u'l~ El'll'U Lf) tJlIlU'lll\?l'lJB~ I. ~l'lJB~'lJB:lJ~ 
'IJ 



(b.ct.ct) LiJ'Un111e:J'U~~m~'Vh1~mlJ the Council of Europe 

Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of 

Personal Data 

(b.ct.b) -rllm-;')e:Je:Jnn~L~mhv!'U~-umJm1''UL~lJL&llJ1~ 
(Iri) eJ1'U1-;')"1.Ie:J~'VItrJCJ~1'U~m'U~lJ~LL~ (the supervisory authority) 

(section ~m-~Iri) 

(1ri.<9)) L-U1fi~-ue:J:IJ~~1'U~flfl~Vinn11 processing 
~ J.I c:Jd 1.1 4 d u . 

(1nI.\!J) L1CJn"1.le:J:IJ~'VlLnCJ1"1.1e:J~'VI1me:Jmn1Lmn n'Un11 processing 

11lJ~~1~'U'U-rmnfl11lJ\J~e:J~.nCJ"1.Ie:J~-Ue:JlJ~ 
"IJ 

(Iri.m) L-U1fi~'VI~n1l1'UvttCJ~1\J~n11 processing 

( Iri . ~) ~ llJ n 11 processing 11' rl e:J 'U'VI 1 n n 1 ru EJ ~ hJ LL'lJ i'~ ';i1 
n11 processing 'lle:J'U~1CJn~'VIlJ1CJ'VI~e:JhJ 

(lnI.ct) i~1~~m'UfllJ-Ue:JlJ~~1'U'Ufl fl~ LLm"1.l1~~ n ~e:J~ L~m~'U11 n11 
'U , 'U, 'U 

processing llJ'lle:J'U~1CJn~'VIlJ1CJ 11lJ~~~llJn11 processing ,r'U1~~1CJ 
(Iri. b) i~\J-rtl~fl1'UfllJ-Ue:JlJ~~1'U'Uflfl~ L~e:J m~vl1fl11lJ ~VI l~CJ Lu'W1~

'U , 'U , 

mru1lJ~~1~n1~'U'U-rn~lm1lJli''U fl~\J ~ e:J~.nCJLLrl-Ue:JlJ~~1'U'U flfl~ e:J ~1~11nVl1lJ rle:J'Un11i~\J-r'U
"IJ , 

-;.)~~e:J~LtJ ~le:Jn1?f1~~m'UfllJ-Ue:JlJ~~1'U'Uflfl~ LL?f~~'WCJ1'U'VI~mi1'UL~e:J~m1flm~ 
'U , 'U, dol 'U 

(1nI.1nI) n~'Vl5We:J~~e:J the County Administrative Court ~~vr~e:J~1'UL'llVl 
~'U~'lle:J~'VI'lJ1CJ~1'.J i L~ e:Jnl"hi~1~~'U-Ue:J:IJ~~1'U~flfl~~~n processing 1~CJ1lJ'lle:J'U~1 CJn~'VIlJ1CJ 

(c;i) ~fl1 'UfllJ-Ue:JlJ~ ~1 'U'U flfl~ ~e:J~'ll~1oU'1"11 L~ CJ 'VI 1 CJ1~ LL rl L~l"1.1e:J~-Ue:JlJ~
'U , 'U , 'U 

~1'U'Uflfl~~1'V1-r'Um1lJL~CJ'VI1CJ~Lii~1il1nn11~~Lij~~'Vl5~1'U'Uflfl~1~CJn11 processing -Ue:JlJ~~1'U'Uflfl~, , 'U , 

1~CJ~h~'Un~'VIlJ1CJ.a (section ~c;i) 
(~) 'U'Vln1'V1'U~1'Vl~ (section ~~) 

'Uflfl~~~L-;.) Vl'U1'V1~e:J1~CJ\J1~lJ1'Vl m~vl1n11~~.a, 
(~.<9))1~-ue:JlJ~~llJ~n~e:J~url~fl1'UfllJ-Ue:JlJ~~1'U'Uflfl~ 'VI~e:JUrl 

'U 'U 'U, 'U , 


I 1.1 d I ~ 1.1 


'VI'U1 m1 'UeJ fl1'U fllJ ~ LL~ LlJ e:J'VI'U1 CJ ~1'U 'U'U 1e:J~ 'll e:J 
"IJ '"IJ 

(~.\!J) processing -Ue:J:IJ~~1'U~flfl~l~CJ~h~J'U section (9)m-\!J<9) 

(~.m) le:J'U-ue:JlJ~~1'U'Uflfl~1\JEJ~~1~\J1~L'VlPll~~I~htJ'U section mm-mct
"IJ , 

(~.~) ~~L1''Um1LL~~mlJ section mb 'VI~e:JmlJfl~~e:Je:JnmlJ section ~(9) 
'U,fl fl ~,r'U ~ e:J~ 1~11~1'Vl ~\J -r'U 'VI ~ e:J lii1 fl,n llJ Lii'U 'VI n L~ e:J'U 'VI~e:J n 1 ru 

fl11lJ~~1'ULL1~~e:J~1~11~1'Vl~lii1flnllJLii'U?fe:J~tJ, , 
(<9) 0) 1"11 i~"1.I e:J~'VI'lJ1 CJ~l'U ~fl1 'Ul1lJ ~ LL~ Vl1lJ n{] 'VIlJ 1 CJ.ae:J 1-;,) ~'Vl51ru ~ e:J 

generaL administrative court 1~ (section ct(9)) 

m.m \J1~L'VlPlLCJe:J121'U 

\J 1 ~ L'Vl PI LCJ e:J 121'Un n fl'VIlJ1 CJ11 ~1 CJ n11 fi'lJ fl1 e:J ~ -U e:JlJ ~ ~1 'U 'U fl fl ~ 1~ LL rldJ , 'U,
• v 

Federal Data Protection Act 6ii~n?f11~~1~t1J~~ij 

http:LLm"1.l1


((9) 'lJeJ'Ul'lJ~m~U-:JR'U1oU' (section (9)) 

1l1l"vnn tJd1oU'u-:JFl'U bb n"vl U1 tJ-:Jl'U'lJeJ-:J1\)~-:J~~ ~'U?f'VI~'U5bbG'l ~1~ ~'U~.m1\)
~ a a moU'81'Ul'<iJ~1:lJfl{J'VIdJ1tJ?f'WW'U5"v1~mU'U'VIU1 tJ-:J l'U'lJeJ-:Jf'II1G'l LLG'l~1oU'U-:JFl'U Lbn beJll'lJ'U~~Ln'U11'U~1:lJ 1oU' 

'VI~ eJ~lLi1 'Um1n'UoU'eJ:lJG'lG'h'U'U flflG'l UJ11~1 tJ15'Vll-:J8 L~ 1l'Vl1eJi1ll~'VI~ eJUJ n1!11:lJ
'U , 

eJ~-:J rh11 "~lbi1'Um1" (process) 1~i1'U'Vli1tJ1:lJH'VI:lJltJG-:Jm1Ln'U1m~n 
m1 LLm'lJ'tJ 1'U'lh-:J m1~'U t-:J m1(;l'U "vI~eJm1btJ ~ b(:.J tJ-rreJ:lJG'l611'U'U flfl(;l ~-:Jm1 LtJ~b(:.JtJ1~eJ5'UltJ~1 tJ 

, 'U , 

11 'VI:lJ 1 tJ G-:J 1111 LtJ ~ It:-J tJ ~eJ'U,fl fl G'l~?fl:lJ'VI~eJll1 ni ~ ~1'U'U,flfl(;l ~?f 1:lJ"vI~ eJ61-:J1 'lX'll,flfl(;l~?fl :lJ?fl:lJ 11 t1 

(section ~) 

(kl. (9)) b u'U 1 'tJ ~l:lJIl{J'VI:lJl tJd'VI~eJll{J'VI:lJl tJ ~'U'VI~eJ1~1'Ufl11:lJ ~'UtJeJ:lJ 
'<iJlll~'Vl1-:J~'Vl51'U-rreJ:lJ(;l (the data subject) ~~'VI:lJltJG-:Jl~rl'lJeJ-:J-rreJ:lJ(;l611'U'Uflfl(;l

'U \I \I , 

(kl.l!l) m1bn'U11m1:lJ1~tJ'tJ11f'11'<iJlllfl11:lJ ~'UtJeJ:lJ1~m~'V111{i)1 'U mru 

(1!l.1!l.@)) Lu'Um1'tJ5u~m:lJIl{J'VI:lJltJ 

(I!l .1!l.1!l) bU'U81'Ul'<iJ'VIth~'lJeJ-:J~htJ'tJ Ilfl1eJ-:J 

(1!l.1!l. bl1) Il1 1 Lfl'U-rrmJ(;l'<iJl fl ~ 'Vl1 -:J ~'Vl5"1~ tJ ~ 1 -:J'<iJ ~'Vh1 ~-rreJ:lJ G'l 
'U 'U 'U 

hJt11l 111eJ-:j bL(;l~1:JneJfl11:lJ L~ tJ'VIltJ bb fi~'Vl~-:J~'Vl5" 
'U 'U 

(kl. bl1) b~ eJ ~fl1 'U fl:lJ -rr eJ :lJ (;l611 'U 'U fl fl (;l v11 fll 1 L n 'U 11 'U 1 1:lJ Ii] ~ 111 eJ -:J LL ~ -:j 
\I 'II \I " 

" 11 tJ(;l~ L~ tJV1l9leJ1'tJiJ b-1'UbL~~'Vl1-:J~'Vl5"'<iJ~1~1'U'Vl11'UeJ~bL~1
'U 'U 

(1!J.bl1.@) ~eJ'VI~ eJ~-:J'UeJIl1'lX~11~fl1'Ufl:lJ-rreJ:lJG'l bu'U1fl1 
'U \I , to 

(kl.bl1.kl) 1~t1'tJ1~~-:Jrl'lJmm1bn'U11'U11:lJ m11-ti bb(;l~IlT'i~lLi1'Um1, 
(I!l . bl1 . bl1 ) bb 'VI ~ -:J ~ :lJ 1 'lJ eJ -:J -ifeJ :lJ (;l L1l V'l1 ~ Il 1 ru ~ ~ 'Vl 1 .:) ~ 'Vl5 ., 1 :J ~G-:j

'U 'U 'U 

(bl1) 'VI~flfnl:lJ~'UtJeJ:lJ (section tS::a) 

(bl1. (9) fl11:lJ ~ 'U tJ eJ:lJ 111eJ -:j:lJ 1'<iJ 1 fl ~'Vl 1-:J ~'Vl5"~ i18~1 ~1'U Il11 ~~ ~ 'U1 Ii]
'U 

~-:J n eJ'U ~V1~'U1 Ii] ~ 'Vl1 -:J~Vl5" ~ eJ:lJ'lJ eJ'Vl1 l'U G-:Jl ~t1 'tJ 1 ~~ -:J rl'lJ eJ -:J Ill1 Ln'U 11'U11:lJ Ill11oU' LL(;l ~ 
'U , 

1l11~1 b i1 'U 11111~ LL(;l::;fl11:lJ ~'UtJeJ:lJIi]::;1IleJ-:Jm~v11b U 'U'VI'I1-:j~eJ b-1'ULLI9li1~m'Um1ru~ bf'll'l'JeJ11i] m::;v11 

1'U1'tJ bb 'U'U~'U~b'VIdJ1~?f:lJ1~ 
'U 

(bl1.I!l) 1'U m ru'lJ eJ.:) III 11 ~tJ'Vll-:Ji VI tJ 1 f'IIl~ ~~ ~m 'U Ill1 ru~ bf"1 'l'J 

m:lJ (bl1.(9) 11:lJG-:JIi]~lIleJ-:J Lb~-:j5-:j1~t1'tJ1~~-:Jrl'lJeJ~m11~tIL U'U"vI'I1~~eJ~1tJ, 
... .,J ::1 ~ 1., '" 0 A ..,(bl1.bl1 )1'Umru'Vlb u'U1l11bll'U11'U11:lJ fll~ 'lJ "vI1eJll11mb 'U'U1l11fl'U 

-rreJ:lJ(;l~i1~ll'l'Jru::;~bf'll'l'J (sensitive data) 11111~fl11:lJ~'UtJeJ:lJIi]~lIleJ·:m~~~1 'lXL i1'UeJ~1~.;rV1bli]'Ul1
'U 

4 iJ' Q.I ~ iI 

11:lJt1~'lJeJ:lJ(;l(;lIl'l'Jru~V'lbf"1'l'!V11tJ
'U 

(tS::) m11eJ'U-rreJ:lJ(;l611'U'Uflfl(;l1'tJ ~~19l1~'tJ1~b'Vlf'll
'U , 

(tS::.@) "vIlllhJ1meJ'U1'tJ ~~'tJ 1~b 'Vlf'll1 'Umi:lJ?f"vl.fllV'ltJh'tJ"vI~eJ EU LbG'l ~ , . 
'tJ~~b'V1f'11~'U11Ji1:lJ1~11111ff:lJfl1eJ-:J-rreJ:lJ(;leJ~1~ b-W tJ':)V'leJ ~1:lJleJ'U1~tJ b~~'lJ1V1 

, 'U 

(tS::.I!l) 'VIlIl1eJ'U1'tJ ~~'tJ1::;b'Vlf'll1 'U EU 1'lX'tJ5u~~1:lJ section @)<t-@)b 

http:kl.bl1.kl


(<S:'o rn) lJ1mm~fi'lJfl'H)\I-UmJ~~';nJUflfl~fl ~1\1 LoW ~\I'Wfl 1~fl1;j\lfi\lm~. " . 
fhv"'JI'I,tfijl'l'lJfl\l-UfllJ~ 1~~nJ~~ii1\1l"1bb~~~~~~nm'lJfl\lm~~hb;hlm~nU-UfllJ~ th~b'Vll"I~mLb~~

" . 	 " 
th~b'Vll"ltJm~'Vl1\1'lJfl\l-UfllJ~ 'V1~n-U~5~~lJ (the rules of law) 'V1~flm~~n1~1'n~1m1lJ~tifl\l 

" 
tJ~fll'lfimbn-UfllJ~ 

" 

(ct) -Ufl~m1ti'lJfl\lm~Lflti1tJcJ\I~1\1tJ~~b'Vll"I (section ~c) 

(cto<91) hi'1'u fl11lJ~ti ~fllJ~1n~'Vl~\I~'Vl5" 
" 

(ctol!l) LUtim~tJl]ul1mlJ~tyty1~'Vhnu~'Vl~\I~'Vl5" 'V1~elL~fltJl]ul1mlJ 
lJ1~~m~~1lJ~~'Vl~\I~'Vl5"~fl\l'lJflL~fll~LUti1tJ~1lJ~ruru1~~~vl1~ti" 	 ...... 

(ctorn) LUtim~tJl],r~~1lJ~tyty1~~w;i1\1~fl1U ~lJ-UfllJ~ nU~~\Ihi'1'uLflti 

-UfllJm~fltJ~~L~,tJ'l1'lJfl\l~'Vl~\I~'Vl5"
" 	 " (<to~) b~fl1'n~1tJ~~L~'tJ'l1b~mnU:U1()l'lJfl\l~'Vl~\I~'Vl5"

" 
(<to<t) the competent supervisory authority fl1~fl11ty1~1~:i1 

m~LfltiHl ~1~fl1UfllJ-UfllJ~~\lLutimfltihi'LLii1I'1\11~b~ti';hltitJ~~L'VlI"I~1'ULflti:i1lJ1mm~fi'lJfl~fl\l 
\I .. \I \I 	 \I" 

-ufllJ~~1tiUflfl~ fl ~1\1 LoW CJ\I'Wfl ~\lm~~m~eJ1~~ ~n1'V1tiI'l1ti~ruru1nu~1'uLfltim~
\I .. 	 Q.J .., \I 

1.1 d 1.1 1.1 I 

(b)'V1ti1'Vl'lJfl\l~fl1UfllJ'lJfllJ~ii11tiUflfl~
\I .. \I .. 

(bo (91) Ld fl ~ ~ ~ rl LUti n1~ nu-ufllJ" ~1 ~15n1 ~'Vl1\1 BL~ n'Vl ~ fl-U m1 
• 1.1 1.1 	 q " I d 1.1 1.1

(automated processln o) ~~()lfl\lLL~\I~1~~~LflCJI'I'lJfl\l~ti L'tfti 'tJfl'lJfl\l~fl1UfllJ'lJfllJ~ 
;:, 	 \I .. \I 

~fl~~l'Im~'V1~fl~1'u~I'I'tfflU ~fl~ 1~f.)tJ~~ii1\11"1 ~n~ru~'lJfl\l-UfllJ~~~1b-Utim~ ~n~ru~'lJfl\l~1'u-UfllJ~ 
\I \I \I.. \I 	 \I \I 

~LtJI'IL~~l~ ~~~~L1~1Lfiu-UfllJ~ 'V1~elLb~tim~Lflti-UfllJ~1tJ cJ\I~1\1tJ~~L'Vl1"I (section ~e)
" 	 " 

(b ol!l) ~ fl1 U fllJ -U fl lJ ~ ~ fl \I 'tJ I'll ~ ~ 1 L ~ CJ 'V11 til ~ LL n ~ 'Vl ~ \I i1 'Vl5 .,
\I .. \I 	 \I 

'V11n~1L-Utim~nu-ufllJ~LI'I~	1l.i~n~eJ\I'V1~mh~Jtin!l'V1lJ1CJd (section gJ/) 

(born) ~fl1UfllJ-UfllJ~~\I~bUtiLfln'tJtibb~~'V1,j1 ~\l1ti'lJfl\l1'~~~~fl\l~l'Il~:i1 
\I .. \I 	 ~ 

mmm~'Vl1\1 b'Vl flUfl'V1~fl m~~1'1 m~fl\ll"1mL~fl LUti'V1~ntJ~~nti11~~ii11lJ1~f.)tJl],r~~1lJn!l'V1lJ1 ~d 
(section ~) 

(bo~) 1 ti n~ru n1~~1 L -Uti n1~nU-UfllJ~~1ti u fl fl~ ~1 ~15n1~" , 
'Vl1\1~h~ n'Vl~fl-Un~ (automated procedure) ~mUfllJ-UfllJ~~1tiU flfl~ eJ1~~I'Il~:i1 m~U1tim~ 

\I .. \I .. 

L~~n-UfllJ~ n~UfitilJ11~~1lJm1lJ L'V1m ~ii1lJ L~ fltJ~~LCJ'tJ-U'lJfl\l~'Vl~ \I~'Vl5" 'V1~ elL~fltJ~~L~'tJ'l1'Vl1\1 
" 	 " 



(b'II.bf1) ~'Vl ~ -'l ~'Vl1h iJ~'Vl15"1JeJ1 'IX bbm"1J-n eJ1H1 ~TUUI"l 1"l61~ !.fun fYU(1l'Uv v , 

1'lX11n~m ;-'ltllmll.J(]fl~eJ~mh~vrh~n1~l~!.!.tf~ ~mUl"ll.J-nmJ61~l'UUI"lI"l61~eJ~U'U'~fl111'118 !'b61~ 
\I \l \J \I If \I \I 

~'Vl~-'l~'Vlfh iJ~'VlTI"1JeJ1'lXt'Ju 8-'ln1~vllLU'Un1~1~" nu-neJl.J61t1'U11rieJ'U11'1 (section l!Jo)~ I v 

(~) VlthCJ~l'U~mU~l.J~Lb61 (supeNisory authority) (section bf1~) 

VI til tJ ~l 'U d iJVI 11l~~ (;1 ~11.J (1l ~1'<il;;1 eJU fll ~'lJ llu~~ 11.J fl{]Vll.J 1 CJ d 

LL61~eJ1'<ilLtJVlL~ tJ-neJ 1.J 611'lXbbriVitilCJ-'l1'U~rllUI"l1J(;1Lb615'U1~ ~l1J~~LtJVI L~ CJ1'IXLbriVitilCJ~l'U~l-'l'lJ~ ~L'Vlr1 
'U 'V , \I 

iJVl11l~~l CJ~l'U1'lXVlth tJ-'l1'U;;1eJU;;11'U bb61 ~ ~'Vl~ ~~'Vlfi"1'Vl~lU b~eJ ~lLiJ'Ul"l~ 'U eJfl'<iJl fld Vlti1 CJ~ltAd 
v 

iJel'l 'U l'<il L~ CJfl1 'IX~mu 1"l1J-neJ1J 61~1 'UU rll"l61~(;1 ?b-nmJ611 VI ., ~~lLlJ'Ur;11V1-rU fll~'lJnU~~l1Jel'l'Ul'<iJ 
\I .. 'U 'I \I I dJ 

Vl11l~ll'1 

http:l~!.!.tf
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บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบ 
(ร่าง) พระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ 

พ.ศ. .... 
 
 

หลักการ 
 

ให้มีกฎหมายว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ 
 
 

เหตุผล 
  

จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งถูกน ามาใช้ประโยชน์ในการท าธุรกรรมหรื อ
การติดต่อสื่อสาร จึงก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อภัยคุกคามและการก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์ที่
สามารถส่งผลกระทบในวงกว้างได้อย่างรวดเร็วและปัจจุบันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น สร้างความเสียหายทั้งใน
ระดับบุคคลและระดับประเทศ การปูองกันหรือรับมือกับภัยคุกคามหรือความเสี่ยงบนไซเบอร์จึงต้องอาศัย
ความรวดเร็วและการประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือปูองกันและรับมือได้ทันสถานการณ์  และมี
การดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถปกปูอง ปูองกัน 
หรือรับมือกับสถานการณ์ด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่ส่งผลกระทบหรืออาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการ
ให้บริการหรือการประยุกต์ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต โครงข่ายโทรคมนาคม หรือการให้บริการโดย
ปกติของดาวเทียม ซึ่งกระทบต่อความมั่นคงของชาติในมิติต่าง ๆ  อันครอบคลุมถึงความมั่นคงทางการทหาร 
ความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ และความมั่นคงทางเศรษฐกิจได้อย่างเหมาะสม มีการด าเนินการที่รวดเร็ว
และมีความเป็นเอกภาพ สมควรก าหนดให้มีคณะกรรมการขึ้นเพ่ือก าหนดมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์ของประเทศ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์    
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 (ร่าง) 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ 

พ.ศ. .... 
 

...................................... 

...................................... 

...................................... 
      

..................................................................................................................................................
.....................................................................  

  
โดยที่เป็นการสมควร.........................  
  
อาศัยอ านาจตามความใน.......................................................................................................  

...........................................................................................................................................................................
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้  
  

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์แห่งชาติ พ.ศ. ....”  
  

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
  

มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้  
“ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์” หมายความว่า มาตรการและการด าเนินการที่ก าหนดขึ้น  

เพ่ือรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศให้สามารถปกปูอง ปูองกัน หรือรับมือกับสถานการณ์ด้าน
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่ส่งผลกระทบหรืออาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการให้บริการหรือการประยุกต์ใช้
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต โครงข่ายโทรคมนาคม หรือการให้บริการโดยปกติของดาวเทียม อัน
กระทบต่อความมั่นคงของชาติซึ่งรวมถึงความมั่นคงทางการทหาร ความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ และ
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า กระทรวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนและมี
ฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานที่ตั้งขึ้น
โดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา และให้หมายความรวมถึงนิติบุคคล คณะบุคคล หรือบุคคล ซึ่งมี
อ านาจหน้าที่ด าเนินงานของรัฐไม่ว่ากรณีใด ๆ   

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

ไซเบอร์แห่งชาติ  
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“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์
แห่งชาติ 

  
มาตรา ๔  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้   
 

 หมวด ๑ 
การรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ 

   
  มาตรา ๕  การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติต้องด าเนินการ เพื่อปกปูอง รับมือ 
ปูองกันและลดความเสี่ยงจากสถานการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์อันกระทบต่อความมั่นคงของชาติทั้งจาก
ภายในและภายนอกประเทศ ซึ่งครอบคลุมถึง ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 
และอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางทหาร หรือที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อความม่ันคงของประเทศ
ทางไซเบอร์ในภาพรวม ให้มีความเป็นเอกภาพ โดยให้ค านึงถึงความสอดคล้องกับกรอบนโยบายและแผน
แม่บทที่เกี่ยวกับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
และกรอบนโยบายและแผนแม่บทท่ีเกี่ยวกับการรักษาความม่ันคงของสภาความม่ันคงแห่งชาติ ซึ่งเห็นชอบโดย
คณะรัฐมนตรี   
  การด าเนินการเพ่ือรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ อย่างน้อยจึงต้องครอบคลุมในเรื่อง
ดังต่อไปนี้  

(๑) การบูรณาการการจัดการความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศ  
(๒) การสร้างศักยภาพในการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินทางความม่ันคงปลอดภัยไซ

เบอร์  
(๓) การปกปูองโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศของประเทศ  
(๔) การประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพ่ือความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์  
(๕) การสร้างความตระหนักและรอบรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
(๖) การพัฒนาระเบียบและกฎหมายเพื่อความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  
(๗) การวิจัยและพัฒนาเพ่ือความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  
(๘) การประสานความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  

 
หมวด ๒ 

คณะกรรมการการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ 
    

 
มาตรา ๖   ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ” เรียกโดยย่อว่า “กปช.” และให้ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “National Cybersecurity 
Committee” เรียกโดยย่อว่า “NCSC” ประกอบด้วย 

(๑)  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานกรรมการ 
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 (๒)  กรรมการโดยต าแหน่งจ านวนสี่คน ได้แก่ เลขาธิการสภาความม่ันคงแห่งชาติ 
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามการ
กระท าความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
 (๓)  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่เกินเจ็ดคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้  
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ  
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านนิติศาสตร์  หรือด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 

ให้เลขาธิการ เป็นกรรมการและเลขานุการโดยต าแหน่ง และให้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เป็น
ผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความจ าเป็น 
 การคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการทีค่ณะรัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
 

มาตรา ๗  ให้ กปช. มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้  
(๑) ก าหนดแนวทางและมาตรการตอบสนองและรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์ เมื่อมี

เหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัย หรือสถานการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่อาจ
คาดคิด ที่ส่งผลกระทบ หรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบ ความสูญเสีย หรือความเสียหายอย่างมีนัยส าคัญหรือ
อย่างร้ายแรง เพ่ือให้เป็นศูนย์กลางการด าเนินการเมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ความมั่นคงปลอดภัยได้
อย่างทันท่วงที มีความเป็นเอกภาพ เว้นแต่ภัยคุกคามทางไซเบอร์นั้นเป็นภัยที่กระทบต่อความมั่นคงทางทหาร
ซึ่งเป็นอ านาจของสภากลาโหมหรือสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

(๒) ก าหนดขั้นตอนการด าเนินการเพ่ือให้มีการประสานความร่วมมือและอ านวยความ
สะดวกในการด าเนินการกับคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายฉบับอ่ืน หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงาน
ภาคเอกชน เพ่ือให้การยับยั้งปัญหา ภัยคุกคามไซเบอร์ ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว   

(๓) ก าหนดมาตรการและแนวทางในการยกระดับทักษะความเชี่ยวชาญระดับสูงของ 
เจ้าพนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายฉบับนี้  

(๔) จัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติที่สอดคล้องกับ
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และกรอบนโยบาย
และแผนแม่บทที่เก่ียวกับการรักษาความม่ันคงของสภาความมั่นคงแห่งชาติ  

(๕) จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญ รายงานให้สภาความ
มั่นคงแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรีทราบตามล าดับ 

(๖) เสนอแนะและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมหรือ
คณะรัฐมนตรีในการพิจารณาอนุมัติแผนงาน โครงการ หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ และการ
พิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาหรือข้อขัดข้องต่าง ๆ รวมถึงการจัดให้มีหรือปรับปรุงกฎหมายที่มีความ
เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพ่ือให้ให้การด าเนินการปกปูอง รับมือ ปูองกันและลด
ความเสี่ยงจากสถานการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์อันกระทบต่อความม่ันคงของชาติทั้งจากภายในและภายนอก
ประเทศมีความมั่นคงและยั่งยืน 

(๗) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะท างาน  เพ่ือพิจารณาหรือท าการใด ๆ  ตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย  
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(๘) สั่งการหรือประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเพ่ือปฏิบัติให้
เป็นไปตามนโยบายหรือแผนปฏิบัติการเก่ียวกับการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ หรือให้ด าเนินการอ่ืนใด
ที่จ าเป็นต่อการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

(๙) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  
(๑๐) ด าเนินการอ่ืนใดในเรื่องที่ เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ตามที่

คณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย  
  
มาตรา ๘ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้  
(๑) มีสัญชาติไทย  
(๒) ไมเ่ป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต  
(๓) ไมเ่ป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ  
(๔) ไม่เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจ าคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็น

โทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ   
(๕) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ

หรือจากหน่วยงานของเอกชน เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง   
 

มาตรา ๙ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี 
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ คณะรัฐมนตรีอาจแต่งตั้งผู้อ่ืนเป็น

กรรมการแทนได้ และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแทนอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตน
แทน เว้นแต่วาระการด าแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเหลือไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่แต่งตั้งก็ได้  

เมื่อครบก าหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่  
ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในต าแหน่งเพ่ือด าเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้แต่จะด ารง
ต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

  
มาตรา ๑๐ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๘ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ง

คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากต าแหน่งเมื่อ  
(๑) ตาย  
(๒) ลาออก  
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่อง หรือไม่สุจริตต่อหน้าที่  

หรือหย่อนความสามารถ  
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๗ 
 
มาตรา ๑๑  การประชุม การลงมติ และการปฏิบัติงานของกปช.  คณะอนุกรรมการ และ

คณะท างานให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด  
ในการปฏิบัติหน้าที่ กปช. อาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติงานแทน 

กปช. ได้ แต่ กปช. จะปฏิเสธความรับผิดเพราะเหตุที่ได้มอบหมายให้กรรมการไปท าแทนแล้วไม่ได้  
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มาตรา ๑๒  กปช. มีอ านาจแต่งตั้งที่ปรึกษา เพ่ือพิจารณาศึกษา เสนอแนะ หรือด าเนินการ

อย่างหนึ่งอย่างใดตามท่ี กปช. มอบหมายได้  
การแต่งตั้งที่ปรึกษาตามวรรคหนึ่ง ให้แต่งตั้งได้ไม่เกินห้าคน 
 
มาตรา ๑๓ ให้ กปช. ได้รับเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนตามหลักเกณฑ์ที่

คณะรัฐมนตรีก าหนด  
คณะอนุกรรมการ คณะท างาน และที่ปรึกษาที่ กปช. แต่งตั้งให้ได้รับเบี้ยประชุมและ

ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนตามหลักเกณฑ์ที่ กปช. ก าหนด  
 

หมวด ๓ 
ส านักงานคณะกรรมการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ 

 
มาตรา ๑๔  ให้จัดตั้งส านักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ

ขึ้นเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล ไม่เป็นส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ  
 มาตรา ๑๕  ให้ส านักงานมีส านักงานใหญ่ในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใกล้เคียง  
 
มาตรา ๑๖  กิจการของส านักงานไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง

แรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน แต่
พนักงานและลูกจ้างของส านักงานต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการ
คุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน  

 
มาตรา ๑๗  ให้ส านักงานมีอ านาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้  
(๑) ตอบสนองและรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์ เมื่อมีเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัย 

หรือสถานการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่อาจคาดคิด ที่ส่งผลกระทบ หรืออาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบ ความสูญเสีย หรือความเสียหายอย่างมีนัยส าคัญหรืออย่างร้ายแรง โดยวางมาตรการ
เกี่ยวกับการด าเนินการที่ค านึงถึงชั้นความลับและการเข้าถึงข้อมูลที่มีชั้นความลับ 

(๒) ประสานความร่วมมือทางปฏิบัติในการด าเนินการกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงาน
ภาคเอกชน เพ่ือให้การยับยั้งปัญหา ภัยคุกคามไซเบอร์ ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว    

(๓) ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและเอกชน เพ่ือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับภัยคุกคาม   
การปูองกัน การรับมือ ความเสี่ยงจากสถานการณ์ด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ และข้อมูลอ่ืนใดอันเกี่ยวกับ  
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพ่ือวิเคราะห์เสนอต่อ กปช. 

(๔) บริหารแผนงานรวม ประสานการบริหารและการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการหรือตาม
ค าสั่งการของ กปช.  

(๕) ติดตามและเร่งรัดการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และรายงานต่อ กปช.  

(๖) เป็นศูนย์กลางเครือข่ายข้อมูลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศ ทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ  
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(๗) ติดตาม เฝูาระวัง รวมทั้งสร้างความตระหนักเกี่ยวกับภัยคุกคามทางระบบสารสนเทศ 
รวมทั้งจัดตั้งและบริหารจัดการศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
(National CERT) 

(๘) ศึกษาและวิจัยข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพ่ือจัดท า
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  

(๙) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเผยแพร่ความรู้ และการให้บริการเกี่ยวกับการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ตลอดจนด าเนินการฝึกอบรมเพ่ือยกระดับทักษะเกี่ยวกับมาตรฐานความมั่นคง
ปลอดภัย หรือกรณีอ่ืนใดเกี่ยวกับการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์   

(๑๐) รายงานความคืบหน้าและสถานการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ รวมทั้งปัญหา
และอุปสรรคต่อ กปช. 

(๑๑) รับผิดชอบงานธุรการ งานวิชาการ งานการประชุม และงานเลขานุการของ กปช. 
(๑๒) จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานรายงานประจ าปีให้กปช.ทราบ เว้นแต่เป็นกรณี

ฉุกเฉินให้รายงานให้กปช.ทราบโดยเร็ว 
(๑๓) ปฏิบัติงานอื่นใดอันเกี่ยวกับการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศตามที่ 

กปช. หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย  
เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติแผนปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติตาม (๑) 

ให้ส านักงานร่วมกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามแผนดังกล่าว 
  
มาตรา ๑๘  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๑๗ ให้ส านักงานมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  
(๑) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ  
(๒) ก่อตั้งสิทธิ หรือท านิติกรรมทุกประเภทผูกพันทรัพย์สิน ตลอดจนท านิติกรรมอ่ืนใดเพ่ือ

ประโยชน์ในการด าเนินกิจการของส านักงาน  
(๓) ท าความตกลงและร่วมมือกับองค์การหรือหน่วยงานอ่ืนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศในกิจการที่เก่ียวกับการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของส านักงาน  
(๔) ด าเนินการอ่ืนใดที่จ าเป็นหรือต่อเนื่องเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของส านักงาน  

 
มาตรา ๑๙ ทุนและทรัพย์สินในการด าเนินงานของส านักงาน ประกอบด้วย   
(๑) เงินและทรัพย์สินที่ได้รับโอนตามมาตรา ๓๔   
(๒) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสม  
(๓) เงินอุดหนุนจากภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอ่ืนรวมทั้งจาก

ต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ และเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้  
(๔) ดอกผลของเงินหรือรายได้จากทรัพย์สินของส านักงาน  
การรับเงินหรือทรัพย์สินตาม (๓) จะต้องไม่กระท าในลักษณะที่ท าให้ส านักงานขาดความเป็น

อิสระหรือความเป็นกลาง  
  

มาตรา ๒๐ บรรดารายได้ท่ีส านักงานได้รับให้ตกเป็นของส านักงานเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับ
การด าเนินงานของส านักงาน และไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน  
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มาตรา ๒๑ ให้ส านักงานมีเลขาธิการคนหนึ่ง รับผิดชอบการปฏิบัติงานของส านักงาน   
ขึ้นตรงต่อประธานกรรมการ และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของส านักงาน 

ในกิจการของส านักงานที่เก่ียวกับบุคคลภายนอก ให้เลขาธิการเป็นผู้แทนของส านักงาน  
เพ่ือการนี้ เลขาธิการอาจมอบอ านาจให้บุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนก็ได้ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่
คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

คณะกรรมการเป็นผู้มีอ านาจสรรหา แต่งตั้ง และถอดถอนเลขาธิการ  
  
มาตรา ๒๒  ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขาธิการต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้  
(๑) มีสัญชาติไทย  
(๒) มีอายุไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์  
(๓) สามารถท างานให้แก่ส านักงานได้เต็มเวลา  
  
มาตรา ๒๓  ผู้มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ต้องห้ามมิให้เป็นเลขาธิการ  
(๑) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต  
(๒) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ  
(๓) เคยต้องค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกไม่ว่าจะได้รับโทษจ าคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษ

ส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
(๔) เป็นข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น

ของรัฐหรือของราชการส่วนท้องถิ่น  
(๕) เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการการเมือง ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น

หรือผู้บริหารท้องถิ่น เว้นแต่จะได้พ้นจากต าแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี  
(๖) เป็นหรือเคยเป็นกรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืนในพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของ

พรรคการเมอืง เว้นแต่จะได้พ้นจากต าแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี  
(๗) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือ

จากหน่วยงานของเอกชน เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง  
   
มาตรา ๒๔  ให้คณะกรรมการเป็นผู้ก าหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของ

เลขาธิการ  
 
 มาตรา ๒๕  เลขาธิการอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปี  
เลขาธิการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระ

ติดต่อกัน  
 
มาตรา ๒๖ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ เลขาธิการพ้นจากต าแหน่งเมื่อ   
(๑) ตาย  
(๒) ลาออก  
(๓) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๒๒ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๓  
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(๔) คณะกรรมการมีมติให้ออกเพราะบกพร่องต่อหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ มีความประพฤติ
เสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ  
 

หมวด ๔ 
การปฏิบัติการและการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ 

    
 
   มาตรา ๒๗   เมื่อ กปช. จัดท าแผนแม่บทความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ให้ส านักงาน
จัดท าแนวทาง มาตรการ แผนปฏิบัติการ หรือโครงการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้
สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายและแผนดังกล่าว    

 เมื่อคณะกรรมการให้ความเห็นชอบแนวทาง มาตรการ แผนปฏิบัติการ หรือโครงการ
เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และมีผลใช้บังคับแล้ว หากมีกรณีจ าเป็นให้ กปช. มีอ านาจ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมให้เหมาะสมแก่สถานการณ์ได้  

 
มาตรา ๒๘ ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการภายใต้กฎหมายที่ก าหนดอ านาจหน้าที่ของ

หน่วยงานของรัฐนั้นให้สอดคล้องกับแนวทาง มาตรการ แผนปฏิบัติการ หรือโครงการตามมาตรา ๒๗  โดยถือ
เป็นการปฏิบัติตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนด  

ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่รับผิดชอบอ านวยการให้การปฏิบัติตามวรรคหนึ่งให้ 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและส าเร็จตามเปูาหมายและระยะเวลาที่ก าหนด 

ในกรณีที่ กปช . ติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการด าเนินการ  ตลอดจนการ
ปฏิบัติการใด ๆ ให้หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่   

 
มาตรา ๒๙  ในกรณีที่ เห็นสมควร กปช . อาจก าหนดให้หน่วยงานของรัฐแจ้งรายชื่อ

ผู้รับผิดชอบตามแนวทาง มาตรการ แผนปฏิบัติการ หรือโครงการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
ไซเบอร์ หรือผู้รับผิดชอบในพ้ืนที่ต่อ กปช. เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานในการ
ด าเนินการปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามทางไซเบอร์   

ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งต้องปฏิบัติงานโดยยึดถือแผนปฏิบัติการ มติ หรือการสั่งการ
ของ กปช . หรือค าสั่ งของประธานกรรมการ  กปช . หรือผู้ซึ่ งประธานกรรมการโดยความเห็นชอบ
ของ กปช. มอบหมายเป็นส าคัญ   

การไม่ปฏิบัติตามวรรคสองถือเป็นการขัดค าสั่งผู้บังคับบัญชา   
 มาตรา ๓๐  ให้รัฐมนตรีเป็นผู้บัญชาการมีอ านาจควบคุมและก ากับการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยไซเบอร์ท่ัวราชอาณาจักรให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการเพ่ือรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
และพระราชบัญญัตินี้ ในการนี้ให้มีอ านาจบังคับบัญชาและสั่งการผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานตามมาตรา ๒๘ 
ได้ทั่วราชอาณาจักร 

 
มาตรา ๓๑ ในกรณีที่ กปช. มีมติว่ากระทรวง หน่วยงานของรัฐ หรือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือปฏิบัติการโดยขัดหรือแย้งกับแนวทางตามที่ก าหนดใน
พระราชบัญญัตินี้ ให้ กปช. แจ้งให้กระทรวง หน่วยงานของรัฐ หรือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติดังกล่าวด าเนินการแก้ไข 
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ยกเลิก หรือยุติการด าเนินการดังกล่าวภายในเวลาที่ก าหนด ในกรณีที่กระทรวง หน่วยงานของรัฐ หรือผู้มี
หน้าที่ปฏิบัติดังกล่าวไม่ด าเนินการตามมติ กปช.ภายในเวลาที่ก าหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ถือว่า
ปลัดกระทรวง หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติดังกล่าว แล้วแต่กรณี  กระท าผิดวินัย และให้ 
กปช. ส่งเรื่องให้ผู้มีอ านาจด าเนินการทางวินัยของผู้นั้นด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป 

ในกรณีที่ผลของการไม่ด าเนินการตามมติ กปช. ตามวรรคหนึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทาง
ราชการอย่างร้ายแรง ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบหรือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง แล้วแต่กรณี 

ในกรณีที่ผู้ไม่ปฏิบัติการตามมติ กปช. ตามวรรคหนึ่งเป็นรัฐมนตรีเจ้าสังกัด ให้ กปช. รายงาน
นายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควรต่อไป   

 
มาตรา ๓๒ ในกรณีเกิดหรือคาดว่าจะเกิดเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์ขึ้นในระบบสารสนเทศ

ซึ่งอยู่ในความดูแลของหน่วยงานของรัฐหน่วยงานใด ให้หน่วยงานของรัฐหรือผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานตาม
มาตรา ๒๘ รายงานเหตุดังกล่าวไปยังเลขาธิการโดยเร็ว 

เมื่อเลขาธิการได้รับทราบเหตุตามวรรคหนึ่ง ให้รีบด าเนินการปูองกันหรือแก้ไขเหตุภัยคุกคาม
นั้นตามความเหมาะสมทันที และรายงานให้ กปช. ทราบเพื่อพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควรต่อไป 

 
มาตรา ๓๓ เมื่อมีเหตุฉุกเฉินหรือภยันตรายอันเนื่องมาจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจ

ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ ให้ กปช. มีอ านาจสั่งการให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่ง
ด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเพ่ือปูองกัน แก้ไขปัญหา หรือบรรเทาความเสียหายที่เกิดหรืออาจจะเกิดขึ้นได้
ตามที่เห็นสมควร และอาจให้หน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลใด รวมทั้งบุคคลซึ่งได้รับอันตรายหรืออาจได้รับ
อันตรายหรือความเสียหายดังกล่าว กระท าหรือร่วมกันกระท าการใด ๆ อันจะมีผลเป็นการควบคุม ระงับ หรือ
บรรเทาผลร้ายจากอันตรายและความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นได้อย่างทันท่วงที   

ในกรณีที่ทราบว่าบุคคลใดเกี่ยวข้องกับการก่อให้เกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์ ให้  กปช. มี
อ านาจสั่งบุคคลนั้นไม่ให้กระท าการใดอันจะมีผลเป็นการเพ่ิมความรุนแรงอันเกิดจากภัยคุกคามทางไซเบอร์นั้นได้  
 

มาตรา ๓๔  ในกรณีที่มีความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทาง 
ไซเบอร์ที่อาจกระทบต่อความมั่นคงทางการเงินและการพาณิชย์ หรือความมั่นคงของประเทศ กปช. อาจสั่ง
การให้หน่วยงานภาคเอกชนกระท าการหรืองดเว้นกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง และให้รายงานผลการ
ปฏิบัติการต่อ กปช. ตามที่ กปช. ประกาศก าหนด 

 
 

หมวด ๕ 
พนักงานเจ้าหน้าที่ 

    
  

มาตรา ๓๕ เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากเลขาธิการ มีอ านาจดังต่อไปนี้ 
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(๑) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกให้หน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลใดๆ มาให้ถ้อยค า ส่งค า
ชี้แจงเป็นหนังสือ หรือส่งบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานใด ๆ มาเพ่ือตรวจสอบหรือให้ข้อมูลเพ่ือประโยชน์ในการ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๒) มีหนังสือขอให้หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานเอกชนด าเนินการเพ่ือประโยชน์แห่ง
การปฏิบัติหน้าที่ของ กปช. 

(๓) เข้าถึงข้อมูลการติดต่อสื่อสารทั้งทางไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์ โทรสาร คอมพิวเตอร์ 
เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ในการสื่อสารสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อทางเทคโนโลยีสารสนเทศใด เพ่ือประโยชน์ใน
การปฏิบัติการเพ่ือการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 

การด าเนินการตาม (๓) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด 
 
มาตรา ๓๖  ห้ามมิให้พนักงานเจ้าหน้าที่เปิดเผยหรือส่งมอบข้อมูลที่ได้มาตามมาตรา ๓๕ 

ให้แก่บุคคลใด 
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับการกระท าเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินคดีกับผู้กระท า

ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินคดีกับพนักงานเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการใช้อ านาจ
หน้าที่โดยมิชอบ หรือเป็นการกระท าตามค าสั่งหรือท่ีได้รับอนุญาตจากศาล 

พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใดฝุาฝืนวรรคหนึ่งต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหก
หมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
 

มาตรา ๓๗ การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์หรือการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและมี
คุณสมบัติตามที่รัฐมนตรีก าหนด 

 
มาตรา ๓๘  เพ่ือประโยชน์ในการประสานงานหรือการปฏิบัติ การ ให้เจ้าหน้าที่ของ

กระทรวงกลาโหมที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติภารกิจเพ่ือตอบสนองและรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์ที่
กระทบต่อความมั่นคงทางทหาร เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๓๙ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงาน

ตามประมวลกฎหมายอาญา 
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจ าตัวต่อ

บุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง และบัตรประจ าตัวของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

 
หมวด ๖ 

บทเฉพาะกาล 
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มาตรา ๔๐  ให้โอนบรรดากิจการ อ านาจหน้าที่ ทุนและทรัพย์สิน ของส านักความมั่นคง
ปลอดภัย ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)  ที่มีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับไปเป็นของส านักงาน ตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๔๑  ให้เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง ของส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิ เล็กทรอนิกส์

แห่งชาติ ตามมาตรา ๔๒ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับถ้าสมัครใจจะโอนไปเป็น
พนักงานหรือลูกจ้างของส านักงาน ให้แสดงเจตนาเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ส าหรับผู้ที่ไม่ได้แจ้งความจ านงภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้กลับไปปฏิบัติหน้าที่ใน
ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ 

การบรรจุและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ และลูกจ้างตามวรรคหนึ่งให้ด ารงต าแหน่งใดในส านักงานให้
เป็นไปตามอัตราก าลัง คุณสมบัติและอัตราเงินเดือนหรือค่าจ้างที่คณะกรรมการก าหนด แต่จะก าหนดให้ได้รับ
เงินเดือนหรือค่าจ้างต่ ากว่าเงินเดือนหรือค่าจ้างท่ีได้รับอยู่เดิมไม่ได้  

 
มาตรา ๔๒  ให้ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ ท าหน้าที่เป็นส านักงาน

คณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการจัดตั้งส านักง านตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
 

มาตรา ๔๓ เมื่อพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการประกอบด้วย 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม เป็นรองประธานกรรมการ  เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ผู้บังคับการกองบังคับการ
ปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  เป็นกรรมการ 
และให้ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้เป็นการ
ชั่วคราวจนกว่าจะมีคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ  

 
 
 
 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

 

     ................................... 

         นายกรัฐมนตรี 
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