(ร$าง) มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด8าน
สารสนเทศของระบบควบคุมการประชุม

เวอร&ชัน 1.0

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส5
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด>านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุม จัดทำขึ้นสำหรับผู>
ให>บริการระบบควบคุมการประชุมใช>เปOนแนวปฏิบัติ เพื่อสร>างความนTาเชื่อถือให>กับระบบควบคุมการประชุม และ
สอดคล>องตามประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการ
ประชุมผTานสื่ออิเล็กทรอนิกส& พ.ศ. 2563 โดยมาตรฐานฯ ฉบับนี้ ได>พัฒนาตามแนวมาตรฐานของ
1) ISO/IEC 27001:2013, Information technology - Security techniques – Information security
management systems - Requirements, 2013.
2) ISO/IEC 27002:2013, Information technology - Security techniques – Code of practice for
information security controls, 2013.
3) ISO/IEC 27701:2019, Security techniques - Extension to ISO/IEC 27001 and ISO/IEC 27002
for privacy information management - Requirements and guidelines, 2019.
4) European Union Agency for Network and Information Security (ENISA), Technical
Guidelines for the implementation of minimum security measures for Digital Service
Providers, December, 2016.
5) ประกาศมาตรฐานฯ เกี ่ ย วกั บ แนวทางการใช> ด ิ จ ิ ท ั ล ไอดี ส ำหรั บ ประเทศไทย เรื ่ อ ง
แนวทางการใช> ด ิ จ ิ ท ั ล ไอดี ส ำหรั บ ประเทศไทย – การลงทะเบี ย นและพิ ส ู จ น& ต ั ว ตน เลขที ่ ขมธอ.
19-2561, 2561.
6) ปร ะกา ศมาต ร ฐ านฯ เ กี ่ ยวกั บแนวทาง การใ ช> ดิ จิ ทั ลไ อดี สำ หร ั บปร ะเ ทศไ ทย เ รื่ อง
แนวทางการใช>ดิจิทัลไอดีสำหรับประเทศไทย – การยืนยันตัวตน เลขที่ ขมธอ. 20-2561, 2561.
นอกจากนี ้ ย ั ง ได> ม ี ก ารเปŽ ด รั บ ฟ• ง ความคิ ด เห็ น กั บ หนT ว ยงานที ่ เ กี ่ ย วข> อ ง เพื ่ อ ให> ม าตรฐานฯ ฉบั บ นี้
มีความสมบูรณ&ครบถ>วนและสามารถนำไปปรับใช>ในทางปฏิบัติได>อยTางมีประสิทธิภาพ

มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด>านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุม จัดทำขึ้นโดยสำนักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส& กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส&
อาคารเดอะ ไนน& ทาวเวอร& แกรนด& พระรามเก>า (อาคารบี) ชั้น 21 เลขที่ 33/4 ถนนพระราม 9
แขวงห>วยขวาง เขตห>วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท&: 0 2123 1234 โทรสาร: 0 2123 1200
Website: www.etda.or.th
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แนวทางการประชุมในยุคป•จจุบัน
ในการนี ้ ห นT ว ยงานของรั ฐ และเอกชนตT า งเผชิ ญ กั บ ความท> า ทายในการเลื อ กระบบควบคุ ม การประชุ ม
ที่เหมาะสมกับองค&กรของตน ไมTวTาจะเปOนเรื่องความสามารถของระบบ ฟ•งก&ชันการทำงาน การรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด>านสารสนเทศ การรักษาความลับ การคุ>มครองข>อมูลสTวนบุคคล ตลอดจนการปฏิบัติตามระเบียบและ
กฎหมายที่เกี่ยวข>อง ทั้งนี้เพื่อตอบโจทย&ความต>องการทางธุรกิจ และลดความเสี่ยงในเรื่องตTาง ๆ
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส& กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได>ดำเนินการจัดทำ
มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด>านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุมตามความในข>อ 24 ของประกาศ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผTานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส& พ.ศ. 2563 เพื่อสร>างความมั่นใจให>กับหนTวยงานของรัฐและเอกชนในการใช>บริการระบบควบคุมการ
ประชุมของผู>ให>บริการ ทั้งนี้มาตรฐานฯ ฉบับนี้ ได>ผTานการพัฒนาและปรับให>เข>ากับการให>บริการของระบบควบคุมการ
ประชุม โดยยึดหลักจากแนวมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด>านสารสนเทศที่เปOนที่ยอมรับในระดับประเทศ
และระดับสากล
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ขอบขCาย
มาตรฐานฯ ฉบับนี้ เปOนข>อกำหนดและแนวปฏิบัติด>านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ สำหรับระบบ
ควบคุ ม การประชุ ม โดยครอบคลุ ม การประชุ ม ผT า นสื ่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส& ใ นเรื ่ อ งทั ่ ว ไป และการประชุ ม ผT า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส&ในเรื่องลับ เพื่อให>ผู>ให>บริการมีแนวทางในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด>านสารสนเทศที่เปOนมาตรฐาน
เดียวกัน
มาตรฐานฯ ฉบับนี้ อ>างอิงข>อกำหนดจากมาตรฐานสากลและมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข>อง โดยมีรูปแบบของคำ
ที่ใช>แสดงออกถึงคุณลักษณะของเนื้อหาเชิงบรรทัดฐาน (normative) และเนื้อหาเชิงให>ข>อมูล (informative)
ดังตTอไปนี้
– “ต>อง” (shall) ใช>ระบุสงิ่ ที่เปOนข>อกำหนด (requirement) ซึ่งต>องปฏิบัติตาม
– “ควร” (should) ใช>ระบุสิ่งที่เปOนข>อแนะนำ (recommendation)
– “อาจ” (may) ใช>ระบุสิ่งที่ยินยอมหรืออนุญาตให>ทำได> (permission)

-1-

บทนิยาม
1) “การประชุมผ$านสื่ออิเล็กทรอนิกสG” หมายความวTา การประชุมที่กฎหมายบัญญัติให>ต>องมีการประชุมที่ได>
กระทำผT า นสื ่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส& โดยให> ผ ู > ร T ว มประชุ ม ที ่ ม ิ ไ ด> อ ยู T ใ นสถานที ่ เ ดี ย วกั น และสามารถประชุ ม
ปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหวTางกันได>ผTานสื่ออิเล็กทรอนิกส&
2) “ผู8ร$วมประชุม” หมายความวTา ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการอนุกรรมการ เลขานุการ
และผู>ชTวยเลขานุการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะบุคคลอื่นตามที่กฎหมายกำหนด และ
ให>หมายความรวมถึงผู>ซึ่งต>องชี้แจง แสดงความคิดเห็นตTอคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะบุคคล
นั้นด>วย
3) "อิเล็กทรอนิกสG” หมายความวTา การประยุกต&ใช>วิธีการทางอิเล็กตรอน ไฟฟšา คลื่นแมTเหล็กไฟฟšา หรือวิธี
อื่นใดในลักษณะคล>ายกัน และให>หมายความรวมถึงการประยุกต&ใช>วิธีการทางแสง วิธีการทางแมTเหล็ก หรือ
อุปกรณ&ที่เกี่ยวข>องกับการประยุกต&ใช>วิธีตTาง ๆ เชTนวTานั้น
4) “ระบบควบคุ มการประชุ ม” หมายความวT า ระบบเครื อขT ายคอมพิ วเตอร& และ/หรื ออุ ปกรณ& สื ่ อสาร
อิเล็กทรอนิกส&ใด ๆ ทั้งฮาร&ดแวร&และซอฟต&แวร&ที่เชื่อมโยงกันเปOนเครือขTาย และมีการสื่อสารข>อมูลกันโดยใช>
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ/หรือการโทรคมนาคม เพื่อให>ผู>รTวมประชุมสามารถเข>าถึงและใช>
งานสำหรับการประชุมผTานสื่ออิเล็กทรอนิกส&ได>ไมTวTาจะเปOนการประชุมด>วยเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ
5) “ผู8ให8บริการ” หมายความวTา ผู>ให>บริการระบบควบคุมการประชุม
6) “ผู8ควบคุมระบบ” หมายความวTา ผู>ทำหน>าที่ดูแลและบริหารจัดการระบบควบคุมการประชุม
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โครงสรFางมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดFานสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุม
3.1 แนวคิดของโครงสร8างมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด8านสารสนเทศของระบบควบคุม
การประชุม

ตามเนื้อหาของประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของการประชุมผTานสื่ออิเล็กทรอนิกส& พ.ศ. 2563 ซึ่งได>กำหนดนิยามของระบบควบคุมการประชุมเอาไว>
เปOน “ระบบเครือขTายคอมพิวเตอร& และ/หรืออุปกรณ&สื่อสารอิเล็กทรอนิกส&ใด ๆ ทั้งฮาร&ดแวร&และซอฟต&แวร&ที่เชื่อมโยง
กันเปOนเครือขTาย และมีการสื่อสารข>อมูลกันโดยใช>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ/หรือการโทรคมนาคม
เพื่อให>ผู>รTวมประชุมสามารถเข>าถึงและใช>งานสำหรับการประชุมผTานสื่ออิเล็กทรอนิกส&ได>ไมTวTาจะเปOนการประชุมด>วย
เสียงหรือทั้งเสียงและภาพ” ซึ่งประกาศเดียวกัน ในหมวด 1 บททั่วไป ข>อ 5 การจัดประชุมผTานสื่ออิเล็กทรอนิกส& อยTาง
น>อยต>องมีกระบวนการ ดังตTอไปนี้
(1) การแสดงตนของผู>รTวมประชุมผTานสื่ออิเล็กทรอนิกส&กTอนการประชุม
(2) การสื่อสารหรือมีปฏิสัมพันธ&กันได>ด>วยเสียง หรือทั้งเสียงและภาพ
(3) การเข>าถึงเอกสารประกอบการประชุมของผู>รTวมประชุม
(4) การลงคะแนนของผู>รTวมประชุม ทั้งการลงคะแนนโดยเปŽดเผยและการลงคะแนนลับ (หากมี)
(5) การจั ด เก็ บ ข> อ มู ล หรื อ หลั ก ฐานที ่ เ กี ่ ย วข> อ งกั บ การประชุ ม ผT า นสื ่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส& ซึ ่ ง รวมถึ ง
การบันทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพ แล>วแตTกรณี ของผู>รTวมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม เว>นแตTเปOน
การประชุมลับ
(6) การจัดเก็บข>อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส&ของผู>รTวมประชุมทุกคนไว>เปOนหลักฐาน
(7) การแจ>งเหตุขัดข>องในระหวTางการประชุม
ทั้งนี้ ระบบควบคุมการประชุมจึงต>องมีคุณสมบัติตTาง ๆ เพื่อรองรับกระบวนการดังกลTาวของการจัดประชุม
ผTานสื่ออิเล็กทรอนิกส&ในสTวนที่เกี่ยวข>องด>วย
ดังนั้น มาตรฐานฯ ฉบับนี้ จึงมีเนื้อหาครอบคลุมทั้งในเรื่องความมั่นคงปลอดภัยด>านสารสนเทศตาม
กระบวนการของระบบควบคุมการประชุม เชTน การจัดเก็บข>อมูลจราจรทางอิเล็กทรอนิกส& ฯลฯ โดยอ>างอิงจาก
มาตรฐานสากลและมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข>อง ทั้งนี้ได>จัดทำเปOนข>อกำหนดและแนวปฏิบัติโดยแยกตามการประชุมทั่วไป
และการประชุ ม ลั บ รายละเอี ยดตามรู ปที ่ 1 แนวคิ ด ของโครงสร- า งมาตรฐานการรั ก ษาความมั ่ น คงปลอดภั ย
ด-านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุมของผู-ให-บริการ
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รูปที่ 1 แนวคิดของโครงสร8างมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ด8านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุมของผู8ให8บริการ

3.2 วัตถุประสงคGของมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด8านสารสนเทศของระบบควบคุมการ
ประชุม

มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด>านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุมเปOนข>อกำหนดและ
แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสำหรับระบบควบคุมการประชุมของผู>ให>บริการ ซึ่งครอบคลุม
การรั ก ษาความลั บ (Confidentiality) การรั ก ษาความครบถ> ว น (Integrity) การรั ก ษาสภาพพร> อ มใช> ง าน
(Availability) ความถูกต>องแท>จริง (Authenticity) ความรับผิด (Accountability) การห>ามปฏิเสธความรับผิด (Nonrepudiation) ความนTาเชื่อถือ (Reliability) รวมถึงการรักษาความเปOนสTวนตัวและการคุ>มครองข>อมูลสTวนบุคคลของ
ข>อมูลอิเล็กทรอนิกส&ที่เกี่ยวข>องหรือเกิดจากการประชุม โดยผู>ให>บริการต>องดำเนินการตามข>อกำหนดด>านความมั่นคง
ปลอดภัยที่เกี่ยวข>องกับการประชุมผTานสื่ออิเล็กทรอนิกส& แบTงออกเปOน 10 วัตถุประสงค& ได>แกT
1. นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และนโยบายการคุ>มครองข>อมูลสTวนบุคคล
2. การบริหารจัดการสินทรัพย&
3. การควบคุมการเข>าถึง
4. การเข>ารหัสลับข>อมูล
5. การสร>างความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพและสิ่งแวดล>อม
6. ความมั่นคงปลอดภัยสำหรับการดำเนินงาน
7. ความมั่นคงปลอดภัยสำหรับการสื่อสารข>อมูล
8. การบริหารจัดการเหตุการณ&ที่เกี่ยวข>องกับความมั่นคงปลอดภัย
9. ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของการบริหารจัดการเพื่อสร>างความตTอเนื่องทางธุรกิจ
10. การบริหารจัดการความเสี่ยง
ซึ่งวัตถุประสงค&จะประกอบด>วยข>อกำหนดด>านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและแนวปฏิบัติสำหรับการประชุม
ผTานสื่ออิเล็กทรอนิกส& ตามหัวข>อ 4
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มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดFานสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุม
การประชุมผCานสื่ออิเล็กทรอนิกส5ในเรื่องทั่วไป
4.1.1. วัตถุประสงคGที่ 1 นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และนโยบายการคุ8มครอง
ข8อมูลส$วนบุคคล
เพื่อกำหนดทิศทางและให>การสนับสนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
ของระบบควบคุมการประชุมให>สอดคล>องกับวัตถุประสงค& กฎหมาย และระเบียบข>อบังคับที่เกี่ยวข>อง
ตารางที่ 1 วัตถุประสงคGที่ 1 นโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
และนโยบายการคุ8มครองข8อมูลส$วนบุคคล
ข8อกำหนดด8านความมั่นคงปลอดภัย
1. ต>องกำหนดนโยบายการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ และนโยบายการ
คุ>มครองข>อมูลสTวนบุคคล ที่
ครอบคลุมระบบควบคุมการ
ประชุม รวมถึงประกาศให>ผู>
รTวมประชุมและผู>เกี่ยวข>อง
ทราบ

แนวปฏิบัติ
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และนโยบายการคุ>มครอง
ข>อมูลสTวนบุคคล ควรมีการระบุให>ชัดเจนวTาครอบคลุมระบบควบคุมการประชุม
ทั้งนี้ควรมีรายละเอียดทีก่ ำหนดตามหัวข>อดังนี้
(1) การบริหารจัดการสินทรัพย&
(2) การควบคุมการเข>าถึง
(3) การเข>ารหัสลับข>อมูล
(4) การสร>างความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพและสิ่งแวดล>อม
(5) ความมั่นคงปลอดภัยสำหรับการดำเนินงาน
(6) ความมั่นคงปลอดภัยสำหรับการสื่อสารข>อมูล
(7) การบริหารจัดการเหตุการณ&ที่เกีย่ วข>องกับความมั่นคงปลอดภัย
(8) ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของการบริหารจัดการเพื่อสร>างความ
ตTอเนื่องทางธุรกิจ
(9) การบริหารจัดการความเสี่ยง
ผู>ให>บริการควรมีการประกาศนโยบายฯ ให>ผู>รTวมประชุมและผู>เกี่ยวข>องทราบ
ผTานชTองทางทีม่ ีความนTาเชื่อถือ เชTน เว็บไซต&ทางการของผู>ให>บริการ ฯลฯ

2. ต>องทบทวนนโยบายความ
มั่นคงปลอดภัยระบบ
สารสนเทศและนโยบายการ
คุ>มครองข>อมูลสTวนบุคคลตาม

ผู>ให> บริการควรจัดให> มีการทบทวนนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ และนโยบายการคุ>มครองข>อมูลสTวนบุคคลอยTางน>อย 1 ครั้งตTอปœ
หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เชTน การอัปเดตด>านความมั่นคงปลอดภัย
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ข8อกำหนดด8านความมั่นคงปลอดภัย

แนวปฏิบัติ

ระยะเวลาที่เหมาะสม หรือ ระบบสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุม การเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือ
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ มาตรฐาน ฯลฯ
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4.1.2. วัตถุประสงคGที่ 2 การบริหารจัดการสินทรัพยG
เพื่อระบุสินทรัพย&ที่เกี่ยวข>องกับระบบควบคุมการประชุมและกำหนดความรับผิดชอบในการปšองกัน
สินทรัพย&อยTางเหมาะสม
ตารางที่ 2 วัตถุประสงคGที่ 2 การบริหารจัดการสินทรัพยG
ข8อกำหนดด8านความมั่นคงปลอดภัย

แนวปฏิบัติ

1. ต>องมีบัญชีทะเบียนสินทรัพย& ทะเบียนสินทรัพย&ควรครอบคลุมทั้งสินทรัพย&ทางกายภาพ เครือขTาย โปรแกรม
ทีแ่ สดงให>เห็นสินทรัพย&ทใี่ ช>ใน ประยุกต& และข>อมูล ที่เกี่ยวข>อง เพื่อแสดงให>เห็นสินทรัพย&ที่ใช>ในการบันทึก
การบันทึก หรือประมวลผล หรือประมวลผลข>อมูลทั้งหมดของระบบควบคุมการประชุม
ข>อมูลทั้งหมดของระบบ
ควบคุมการประชุม

ผูใ> ห>บริการอาจระบุข>อมูลที่จำเปOนสำหรับการประเมินแนวทางการดูแลด>าน
ความมั่นคงปลอดภัย เชTน ความสำคัญของสินทรัพย&แตTละรายการในเชิงการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัย ผู>รับผิดชอบของสินทรัพย&แตTละรายการ ฯลฯ

ทั้งนี้ หากเปOนการให>บริการ
รองรับการประชุมเรื่องที่มีชั้น
ความลับของหนTวยงานของรัฐ
ต>องมีบัญชีทะเบียนสินทรัพย&
ที่ใช>ในการบันทึกหรือ
ประมวลผลข>อมูลอยูTใน
ราชอาณาจักรทั้งหมด และ
ต>องมีเอกสารรับรองหรือ
ประกาศอยTางเปOนทางการ
2. ต>องมีเงื่อนไขการเข>าใช>งาน
สำหรับระบบควบคุมการ
ประชุม ซึ่งเผยแพรTตTอผู>รTวม
ประชุมและผู>เกี่ยวข>องให>
สามารถนำไปปฏิบัติ

เงื่อนไขการเข>าใช>งานควรครอบคลุมข>อกำหนดด>านความมั่นคงปลอดภัย และ
การคุ>มครองข>อมูลสTวนบุคคล ซึ่งเผยแพรTตTอผู>รTวมประชุมและผู>เกี่ยวข>องให>
สามารถนำไปปฏิบัติ ผTานชTองทางมีความนTาเชื่อถือ เชTน เว็บไซต&ทางการของผู>
ให>บริการ ฯลฯ
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ข8อกำหนดด8านความมั่นคงปลอดภัย
3. ต>องมีมาตรการแสดงให>ผู>รTวม
ประชุมเห็นวTาเปOนการประชุม
ทั่วไป หรือการประชุมลับได>
อยTางชัดเจน

แนวปฏิบัติ
ระบบควบคุมการประชุมควรมีชTองทางสำหรับการแสดงข>อมูลประเภทการ
ประชุมวTาเปOนการประชุมทัว่ ไป หรือการประชุมลับ เพื่อให>ผู>รTวมประชุมทราบ
โดยอาจให>ผู>มีหน>าที่จัดการประชุมสามารถระบุได>ด>วยตนเอง เชTน กำหนดใน
หัวข>อการประชุม ฯลฯ
ผู>ให>บริการควรจัดทำคูTมือการแสดงข>อมูลประเภทการประชุมให>ผู>มีหน>าที่
จัดการประชุมสามารถปฏิบัติตามได>

4. ต>องกำหนดรายการ "ข>อมูล
สTวนบุคคล" ในบัญชีทะเบียน
สินทรัพย&สTวนที่เปOนข>อมูล
พร>อมทั้งกำหนดลำดับชั้น
ความลับ และต>องมีมาตรการ
ในการควบคุมการจัดการ
ข>อมูลสTวนบุคคล

บัญชีทะเบียนสินทรัพย&ควรครอบคลุมข>อมูลประเภท "ข>อมูลสTวนบุคคล" และผู>
ให>บริการควรมีมาตรการในการควบคุมการจัดการข>อมูลสTวนบุคคล เชTน การ
กำหนดผู>มีสิทธิเข>าถึงข>อมูลสTวนบุคคล วันเวลาที่อนุญาตให>เข>าถึง ชTองทางการ
เข>าถึง ฯลฯ

5. ต>องมีขั้นตอนปฏิบัติสำหรับ ขั้นตอนปฏิบัติในการลบหรือทำลายข>อมูลเกี่ยวกับการประชุมควรครอบคลุม
การลบหรือทำลายข>อมูล
ข>อมูลสTวนบุคคล
เกี่ยวกับการประชุม เมื่อมีเหตุ
ผูใ> ห>บริการควรจัดให>มีชTองทางให>ผู>มีหน>าที่จัดการประชุมดำเนินการได>เอง หรือ
ให>ต>องดำเนินการ
ชTองทางให>ผู>มีหน>าที่จัดการประชุมร>องขอให>ผู>ให>บริการลบหรือทำลายข>อมูล
ดังกลTาวได>
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4.1.3. วัตถุประสงคGที่ 3 การควบคุมการเข8าถึง
เพื่อจำกัดการเข>าถึงระบบควบคุมการประชุมและอุปกรณ&ประมวลผลข>อมูล
ตารางที่ 3 วัตถุประสงคGที่ 3 การควบคุมการเข8าถึง
ข8อกำหนดด8านความมั่นคงปลอดภัย

แนวปฏิบัติ

นโยบายการควบคุมการเข>าถึงสินทรัพย&ที่เกี่ยวข>องควรครอบคลุมการเข>าถึงด>าน
1. ต>องกำหนดนโยบายการ
ควบคุมการเข>าถึงสินทรัพย&ที่ เครือขTาย และโปรแกรมประยุกต& เปOนอยTางน>อย
เกี่ยวข>องกับการประชุม อยTาง
ผู>ให>บริการควรประกาศนโยบายฯ ให>ผู>รTวมประชุมและผู>เกี่ยวข>องทราบผTาน
มั่นคงปลอดภัย
ชTองทางมีความนTาเชื่อถือ เชTน เว็บไซต&ทางการของผู>ให>บริการ ฯลฯ
2. ต>องกำหนดวิธีการให>สิทธิ
และยกเลิกสิทธิ กTอนการเข>า
รTวมประชุมของผู>รTวมประชุม
ได>

ระบบควบคุมการประชุมควรมีชTองทางการให>สิทธิ และยกเลิกสิทธิ กTอนการเข>า
รTวมประชุมของผู>รTวมประชุม เพื่อให>ประธานในที่ประชุมหรือผู>ควบคุมระบบ
สามารถคัดกรองผูร> TวมประชุมกTอนการประชุมได> ฯลฯ

3. ต>องสามารถให>ผู>รTวมประชุม ระบบควบคุมการประชุมควรมีชTองทางให>ผู>รTวมประชุมสามารถปฏิเสธ หรือ
สามารถปฏิเสธ หรือยกเลิก ยกเลิกสิทธิการเข>ารTวมประชุมได>ด>วยตนเอง ทั้งกTอนหรือระหวTางการประชุมได>
สิทธิการเข>ารTวมประชุมได>ด>วย
ตนเอง
4. ต>องสามารถจำกัดและควบคุม ระบบควบคุมการประชุมควรมีมาตรการรองรับการจำกัดสิทธิของผู>ให>บริการ
เชTน สิทธิการเข>าถึงข>อมูลการประชุม สิทธิในการงดการถTายทอดเสียง หรือทั้ง
การให>สิทธิของผู>ให>บริการ
เสียงและภาพ ฯลฯ
5. ต>องสามารถแสดงสิทธิของ
ผู>รTวมประชุมได>

ระบบควบคุมการประชุมควรมีชTองทางให>ผู>มีหน>าที่จัดประชุมหรือผู>รTวมประชุม
สามารถเรียกดูรายชื่อ และจำนวนผู>รTวมประชุม เพื่อให>สามารถพิจารณา
ผู>เข>ารTวมได>ตลอดระยะเวลาการประชุม
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ข8อกำหนดด8านความมั่นคงปลอดภัย

แนวปฏิบัติ

6. ต>องสามารถปรับและยกเลิก
สิทธิของผู>รTวมประชุมได>

ระบบควบคุมการประชุมควรมีชTองทางในการปรับและยกเลิกสิทธิของผู>รTวม
ประชุม ในระหวTางการประชุม โดยรองรับให>ประธานหรือผู>ควบคุมการประชุม
สามารถดำเนินการดังนี้เปOนอยTางน>อย
(1) งดการถTายทอดเสียงหรือทั้งภาพและเสียง
(2) หยุดการสTงข>อมูล
(3) ยกเลิกการเข>าประชุมของผู>รTวมประชุม

7. ต>องสามารถจำกัดการเข>าถึง ระบบควบคุมการประชุมควรมีชTองทางในการเข>าถึงข>อมูลหรือหลักฐานที่
ข>อมูลหรือหลักฐานที่เกี่ยวข>อง เกี่ยวข>องกับการประชุมโดยผู>ที่ได>รับอนุญาต และอาจกำหนดสิทธิในการเข>าถึง
จากผู>มีหน>าที่จัดการประชุมได>เอง
กับการประชุม
ทั้งนี้หากเปOนการประชุมลับ
ต>องมีการรหัสลับข>อมูลที่
เกี่ยวข>องกับการประชุม
เพิ่มเติม
8. ต>องสามารถพิสูจน&และยืนยัน ระบบควบคุมการประชุมควรมีชTองทางพิสูจน&และยืนยันตัวตนของผู>รTวมประชุม
ตัวตนของผู>รTวมประชุมอยTาง อยTางมั่นคงปลอดภัย ด>วยวิธีการยืนยันตัวตนแบบป•จจัยเดียว (Single-factor
Authentication) เปOนอยTางน>อย เชTน รหัสผTาน ฯลฯ
มั่นคงปลอดภัย
ทั้งนี้หากเปOนการประชุมลับ
ต>องมีการยืนยันตัวตนแบบ
หลายป•จจัย
9. ต>องสามารถตั้งคTารหัสผTานที่
มั่นคงปลอดภัย

ระบบควบคุมการประชุมควรมีการกำหนดนโยบายการตั้งคTารหัสผTานที่มั่นคง
ปลอดภัย เชTน รหัสผTานที่มั่นคงปลอดภัยประกอบไปด>วยตัวอักษร ตัวเลข และ
อักขระพิเศษ ฯลฯ
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ข8อกำหนดด8านความมั่นคงปลอดภัย

แนวปฏิบัติ

ทั้งนี้หากเปOนการประชุมลับ
ต>องมีการตรวจสอบรหัสผTาน
ที่กำหนดให>เปOนไปตาม
นโยบายที่กำหนดอยTาง
เครTงครัด
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4.1.4. วัตถุประสงคGที่ 4 การเข8ารหัสลับข8อมูล
เพื่อให>มั่นใจได>วTาการใช>งานการเข>ารหัสลับข>อมูลเปOนไปอยTางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อปšองกัน
ไมTให>ความลับหรือข>อมูลสTวนบุคคลรั่วไหล และรักษาความถูกต>องครบถ>วนของข>อมูล
ตารางที่ 4 วัตถุประสงคGที่ 4 การเข8ารหัสลับข8อมูล
ข8อกำหนดด8านความมั่นคงปลอดภัย

แนวปฏิบัติ

นโยบายควรระบุให>ครอบคลุมถึงการเข>ารหัสลับของข>อมูลที่เกี่ยวข>องกับการ
ประชุม และข>อมูลสTวนบุคคล ด>วยวิธีการที่ได>รับการยอมรับตามมาตรฐานสากล
เกี่ยวข>องกับข>อมูลบนระบบ และครอบคลุมกระบวนการเข>ารหัสลับข>อมูลในรูปแบบดังตTอไปนี้เปOนอยTางน>อย
(1) การเข>ารหัสลับของข>อมูลเมือ่ มีการรับหรือสTงข>อมูลระหวTางเครือขTาย (dataควบคุมการประชุม และข>อมูล
in-transit encryption)
สTวนบุคคลที่เกี่ยวข>อง
(2) การเข>ารหัสลับของที่จัดเก็บ (data-at-rest encryption)

1. ต>องกำหนดนโยบายที่ระบุถึง
การเข>ารหัสลับข>อมูลที่

ทั้งนี้หากเปOนการประชุมลับ
ต>องกำหนดนโยบายที่ระบุถึง
การเข>ารหัสลับข>อมูลจากต>น
ทางถึงปลายทาง (End-toEnd Encryption (E2EE))

2. ต>องบริหารจัดการกุญแจ
สำหรับการเข>ารหัสลับข>อมูล
อยTางมั่นคงปลอดภัย

ผู>ให>บริการควรกำหนดวิธีการบริหารจัดการกุญแจสำหรับการเข>ารหัสลับข>อมูล
โดยครอบคลุมแนวทางดังตTอไปนีเ้ ปOนอยTางน>อย
(1) การปšองกันการเข>าถึงกุญแจสำหรับเข>ารหัสลับข>อมูลทั้งแบบระบบรหัสแบบ
สมมาตร (Symmetric Key Cryptography) และ ระบบรหัสแบบอสมมาตร
(Asymmetric Key Cryptography)
(2) การกำหนดอายุการใช>งานของกุญแจที่เข>ารหัสลับ
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4.1.5. วัตถุประสงคGที่ 5 การสร8างความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพและสิ่งแวดล8อม
เพื่อปšองกันความเสียหาย การเข>าถึงทางกายภาพโดยไมTได>รับอนุญาต การแทรกแซงระบบและอุปกรณ&
ประมวลผลข>อมูลของระบบควบคุมการประชุม
ตารางที่ 5 วัตถุประสงคGที่ 5 การสร8างความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพและสิ่งแวดล8อม
ข8อกำหนดด8านความมั่นคงปลอดภัย

แนวปฏิบัติ

1. ต>องมีขั้นตอนปฏิบัติสำหรับ
การเข>าถึงพื้นที่มั่นคง

ขั้นตอนสำหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่มั่นคงปลอดภัยทีเ่ กีย่ วข>องกับระบบ
ควบคุมการประชุมควรครอบคลุมกระบวนการที่สำคัญ เชTน การลงชื่อเข>าและ
ออกพื้นที่ การตรวจสอบความผิดปกติของการเข>าพื้นที่ ฯลฯ

ปลอดภัย (Secure areas)
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4.1.6. วัตถุประสงคGที่ 6 ความมั่นคงปลอดภัยสำหรับการดำเนินงาน
เพื่อให>มั่นใจวTาการดำเนินงานของระบบควบคุมการประชุมมีความถูกต>องและมั่นคงปลอดภัย
ตารางที่ 6 วัตถุประสงคGที่ 6 ความมั่นคงปลอดภัยสำหรับการดำเนินงาน
ข8อกำหนดด8านความมั่นคงปลอดภัย

แนวปฏิบัติ

1. ต>องมีคูTมือการใช>งานของ
ผูใ> ห>บริการควรจัดทำเอกสารของขั้นตอนปฏิบัติที่เกี่ยวข>องกับระบบควบคุมการ
ระบบควบคุมการประชุม และ ประชุมอยTางชัดเจน รวมถึงการบริหารจัดการเอกสาร เชTน การปรับปรุงเอกสาร
เผยแพรTให>ผู>เกี่ยวข>องสามารถ การจัดเก็บเอกสาร ชTองทางการเข>าถึงและสิทธิที่เกี่ยวข>อง ฯลฯ
นำไปปฏิบัติได>
2. ต>องมีขั้นตอนปฏิบัติเรื่องการ
บริหารการเปลี่ยนแปลงของ
ระบบควบคุมการประชุม

ขั้นตอนปฏิบัติการบริหารจัดการควบคุมการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข>องกับระบบ
ควบคุมการประชุมควรครอบคลุมการประเมินผลกระทบ การมอบหมายการ
ปรับปรุง การอนุมัติจากผู>ที่มีอำนาจ การวางแผนสำรอง และการทดสอบ เพื่อ
ลดโอกาสหรือผลกระทบของความเสียหายอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงนั้น และ
รักษาไว>ซึ่งความมั่นคงปลอดภัยของข>อมูล

3. ต>องมีขั้นตอนปฏิบัติเรื่องการ
บริหารจัดการทรัพยากรของ

ขั้นตอนปฏิบัติการบริหารขีดความสามารถของระบบควบคุมการประชุมควร
ครอบคลุมการติดตาม ปรับปรุง และคาดการณ&ความต>องการในการใช>
ทรัพยากรของระบบ เพื่อให>สามารถวางแผนการใช>งานทรัพยากรให>รองรับการ
ใช>งานได>อยTางตTอเนื่องและมีประสิทธิภาพ

ระบบควบคุมการประชุม
4. ต>องควบคุมสภาพแวดล>อม
ของการพัฒนา การทดสอบ
และการใช>งานจริง
ซึ่งแบTงแยกออกจากกัน
5. ต>องสามารถรับมือกับ
ภัยคุกคามประเภทมัลแวร&

ผู>ให>บริการควรจัดให>มีการแยกสภาพแวดล>อมสTวนของการพัฒนา การทดสอบ
และการทำงานจริงของระบบควบคุมการประชุม ในแตTละสTวนออกจากกัน เพื่อ
ลดความเสี่ยงของการเข>าถึงหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล>อมโดยไมTได>รับ
อนุญาต และควรกำหนดสิทธิในการเข>าถึงข>อมูลของแตTละสTวนที่แตกตTางกัน
ผูใ> ห>บริการควรจัดให>มีวิธีการตรวจจับ การปšองกัน และการกู>คืน ที่เกิดขึน้ จาก
ภัยคุกคามจากโปรแกรมไมTพึงประสงค&ตTอระบบควบคุมการประชุม เชTน การ
ติดตั้งโปรแกรมปšองกันไวรัส (Antivirus) การติดตั้งระบบตรวจจับภัยคุกคาม
(Intrusion Detection System) การสำรองข>อมูล ฯลฯ
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ขั้นตอนปฏิบัติเรื่องการสำรองข>อมูล และการกู>คืนข>อมูลของระบบควบคุมการ
ประชุมควรครอบคลุมรายการบัญชีทะเบียนสินทรัพย&ทจี่ ำเปOนต>องมีการสำรอง
อยTางเหมาะสม กรณีที่มีข>อมูล ข>อมูล วิธีการสำรองข>อมูล พร>อมระบุชTวงเวลาที่ต>องจัดเก็บข>อมูลทีส่ ำรอง
รวมถึงแนวทางการทดสอบการกูค> ืนอยTางเหมาะสม โดยกรณีที่การสำรองนั้นมี
สTวนบุคคลต>องมีการกำหนด
ข>อมูลสTวนบุคคลอยูTด>วย ควรมีการกำหนดรายละเอียดผู>เกี่ยวข>องในแตTละ
ผู>ดำเนินการสำรองข>อมูลและ
กิจกรรม เชTน ผู>ดำเนินการสำรองข>อมูล ผู>ทดสอบการกู>คืนข>อมูล ฯลฯ
กู>คืนข>อมูลสTวนบุคคลด>วย

6. ต>องมีขั้นตอนปฏิบัติเรื่องการ
สำรองข>อมูลและการกู>คืน

ทั้งนี้ ระบบควบคุมการประชุมควรถูกตั้งคTาให>สำรองข>อมูลบันทึกประเภทเสียง
หรือทั้งเสียงและภาพ ข>อมูลจราจรทางอิเล็กทรอนิกส& รวมถึงข>อมูลอื่นที่
เกี่ยวข>อง เชTน ข>อมูลการแจ>งเหตุขัดข>องระหวTางการประชุม ฯลฯ อยTางน>อยเปOน
ระยะเวลา 7 วันนับแตTวันสิ้นสุดการประชุมในแตTละครั้ง
7. ต>องจัดเก็บข>อมูลจราจรทาง ระบบควบคุมการประชุมควรถูกตั้งคTาให>จัดเก็บข>อมูลจราจรทางอิเล็กทรอนิกส&
อิเล็กทรอนิกส& และต>องมีการ ที่เกี่ยวข>องกับการใช>งานของผู>รTวมประชุม โดยอยTางน>อยต>องประกอบด>วย
ทบทวนอยTางเหมาะสม
ข>อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลหรือชื่อผู>ใช>งาน (Username) วันและเวลาของ
การเข>ารTวมประชุม และเลิกประชุมเทียบเวลาอ>างอิงที่เปOนมาตรฐานสากล
ผู>ให>บริการควรมีการกำหนดรอบของการทบทวนข>อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส&
อยTางน>อย 1 ครั้งตTอปœ
8. ต>องมีการดูแลข>อมูลสTวน
ผูใ> ห>บริการควรจัดเก็บข>อมูลการดำเนินการทีเ่ กี่ยวข>องกับข>อมูลจราจรทาง
บุคคลที่ถูกจัดเก็บในข>อมูล
อิเล็กทรอนิกส&ซึ่งมีข>อมูลสTวนบุคคลจัดเก็บอยูTภายใน โดยครอบคลุมข>อมูล
จราจรทางอิเล็กทรอนิกส& โดย ผู>ดำเนินการ วันเวลา และวัตถุประสงค&ในการดำเนินการ เปOนอยTางน>อย
อยTางน>อยต>องสามารถระบุผู>ที่
ดำเนินการ วันเวลา และ
วัตถุประสงค&ในการใช> หรือ
ประมวลผล
9. ต>องปšองกันการเปลี่ยนแปลง
และการเข>าถึงที่ไมTได>รับ

ผูใ> ห>บริการควรจัดเตรียมวิธีปšองกัน การเปลี่ยนแปลง การเข>าถึง การลบ โดย
ไมTได>รับอนุญาตตTอข>อมูลจราจรทางอิเล็กทรอนิกส& เชTน การจำกัดสิทธิการ
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อนุญาต ตTอข>อมูลจราจรทาง
อิเล็กทรอนิกส&

ดำเนินการในแตTละฟ•งก&ชันการทำงาน การเฝšาระวังและแจ>งเตือนการเข>าใช>งาน
ที่ผิดปกติ ฯลฯ

10. ต>องจำกัดการเข>าถึงข>อมูล
สTวนบุคคลที่ถูกจัดเก็บใน
ข>อมูลจราจรทาง
อิเล็กทรอนิกส& รวมถึงกำหนด
ระยะเวลาในการลบหรือ
เปลี่ยนรูปข>อมูลสTวนบุคคลที่
จัดเก็บให>ไมTสามารถระบุตัว
บุคคลได>

ผู>ให>บริการควรกำหนดวิธีการในการเข>าถึงข>อมูลสTวนบุคคลที่ถูกจัดเก็บในข>อมูล
จราจรทางอิเล็กทรอนิกส& โดยครอบคลุมการบันทึกกิจกรรมที่เกี่ยวข>อง เชTน
การเข>าถึงข>อมูลสTวนบุคคล ฯลฯ

11. ต>องมีจัดเก็บข>อมูลจราจรทาง
อิเล็กทรอนิกส&จากการใช>งาน
ของผู>ควบคุมระบบและผู>
ให>บริการ และมีการทบทวน
อยTางเหมาะสม

ผูใ> ห>บริการควรจัดเก็บข>อมูลการดำเนินการทีเ่ กี่ยวข>องกับข>อมูลจราจรทางที่
เกี่ยวข>องกับการใช>งานของผู>ควบคุมระบบ โดยครอบคลุมกิจกรรมดังตTอไปนี้
เปOนอยTางน>อย
(1) บันทึกการทำงานของระบบ (system logs)
(2) บันทึกการเข>าออกระบบ (login-logout logs)
(3) บันทึกการพยายามเข>าสูTระบบ (login attempts logs)
(4) บันทึกป•ญหาหรือความผิดพลาดตTาง ๆ (fault logs)

ผูใ> ห>บริการควรกำหนดระยะเวลาที่เหมาะสมในการจัดเก็บข>อมูลสTวนบุคคลใน
ระบบควบคุมการประชุม พร>อมกำหนดวิธีการลบ หรือการเปลีย่ นแปลงรูปแบบ
ข>อมูลสTวนบุคคลที่จัดเก็บให>ไมTสามารถระบุตัวบุคคลได>รTวมด>วย

ผู>ให>บริการควรมีการกำหนดชTวงเวลาของการทบทวนข>อมูลจราจร
อิเล็กทรอนิกส&อยTางเหมาะสม
12. ต>องสามารถตั้งคTา Clock
synchronisation ของระบบ
ควบคุมการประชุมให>ตรงกับ
แหลTงเทียบเวลาอ>างอิงที่เปOน
มาตรฐานสากล และเปOน
แหลTงเทียบเวลาในระดับ
(Stratum) เดียวกันทั้งระบบ
ควบคุมการประชุม

ระบบควบคุมการประชุมควรถูกตั้งคTาเทียบเวลา (clock synchronization) ให>
ตรงกับแหลTงเทียบเวลาอ>างอิงที่เปOนมาตรฐานสากล เชTน สถาบันมาตรวิทยา
แหTงชาติ ฯลฯ รวมถึงควรเปOนแหลTงเทียบเวลาในระดับ (Stratum) เดียวกันทั้ง
ระบบควบคุมการประชุม เชTน ตั้งคTาการใช>งานระดับ Stratum-1 ให>เหมือนกัน
ทั้งระบบควบคุมการประชุม
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ผูใ> ห>บริการควรกำหนดชTองทางในการรับแจ>งชTองโหวT และดำเนินกิจกรรมการ
ประเมินผลกระทบ การจัดการชTองโหวT เมื่อมีผแู> จ>งเหตุอยTางทันทTวงที พร>อม
เผยแพรTรายละเอียดของชTองโหวTให>ผู>เกี่ยวข>องทราบ
ผู>ให>บริการควรมีการตรวจสอบชTองโหวTทางเทคนิคของระบบควบคุมการประชุม
อยTางน>อย 1 ครั้งตTอปœ หรือเมื่อระบบควบคุมการประชุมมีการเปลี่ยนแปลงที่
สำคัญ เพื่อให>แนTใจวTาระบบควบคุมการประชุมไมTมีความเสี่ยงรุนแรงทีอ่ าจสTงผล
ตTอการให>บริการ

14. ต>องทบทวนความสอดคล>อง ผูใ> ห>บริการควรจัดให>มกี ารทบทวนความสอดคล>องด>านมาตรการความมั่นคง
ด>านความมั่นคงปลอดภัยของ ปลอดภัยของระบบควบคุมการประชุม เชTน การตรวจประเมินภายใน (internal
ระบบควบคุมการประชุม
audit) อยTางน>อย 1 ครั้งตTอปœ ฯลฯ
อยTางเหมาะสม
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1. ต>องบริหารจัดการเครือขTาย
อยTางมั่นคงปลอดภัย

ผู>ให>บริการควรจัดให>มกี ารบริหารจัดการเครือขTาย โดยครอบคลุมมาตรการ
ดังตTอไปนี้เปOนอยTางน>อย
(1) การปšองกันการเข>าถึงเครือขTายโดยไมTได>รับอนุญาต
(2) การปšองกันการดักรับข>อมูล
(3) การรักษาความถูกต>องของข>อมูลทีร่ ับสTงบนเครือขTาย
(4) การบริหารจัดการบัญชีผู>ใช>งานที่สามารถใช>ระบบสารสนเทศระยะไกล
(5) การปšองกันการเชื่อมตTอกับระบบเครือขTายภายนอก เชTน กำหนดให>ติดตั้ง
ไฟร&วอลล& และติดตั้งซอฟต&แวร&ดักจับมัลแวร&บนเครือขTาย ฯลฯ

2. ต>องกำหนดนโยบายความ
มั่นคงปลอดภัยของเครือขTาย

นโยบายความมั่นคงปลอดภัยของเครือขTายควรครอบคลุมเรื่องการเข>ารหัสลับ
ข>อมูลระหวTางโอนย>ายข>อความ และข>อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข>องกับการประชุมเปOน
อยTางน>อย

และขั้นตอนปฏิบัติเพื่อ
ควบคุมและปšองกันการถTาย ขั้นตอนปฏิบัตเิ พื่อควบคุมและปšองกันการเข>าถึงข>อมูลบนเครือขTายควรกำหนด
โอนข>อมูลที่เกี่ยวข>องกับระบบ วิธกี าร และชTองทางการดำเนินการอยTางชัดเจน โดยอาจกับการเชือ่ มโยง
ควบคุมการประชุม โดยกรณี แผนภาพเครือขTาย เพื่อให>แนTใจวTาครอบคลุมการดำเนินการของระบบควบคุม
ที่มีข>อมูลสTวนบุคคลเกี่ยวข>อง การประชุม รวมถึงกรณีที่มีข>อมูลสTวนบุคคลที่รับสTงอยูTบนเครือขTายควรมีการ
บันทึกกิจกรรมการดำเนินการ พร>อมผู>รับผิดชอบให>ชัดเจน
ต>องมีมาตรการในการติดตาม
การปฏิบัติให>สอดคล>องกับสิ่ง
ที่กำหนดไว>
ทั้งนี้หากเปOนการประชุมลับ
ต>องกำหนดนโยบายที่ระบุถึง
-18-

ข8อกำหนดด8านความมั่นคงปลอดภัย

แนวปฏิบัติ

การเข>ารหัสลับข>อมูลจากต>น
ทางถึงปลายทาง (End-toEnd Encryption (E2EE))
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4.1.8. วัตถุประสงคGที่ 8 การบริหารจัดการเหตุการณGที่เกี่ยวข8องกับความมั่นคงปลอดภัย
เพื ่ อ มั ่ น ใจวT า การบริ ห ารจั ด การเหตุ ข ั ด ข> อ งของระบบควบคุ ม การประชุ ม และการสื ่ อ สารเกี ่ ย วกั บ
ข>อบกพรTองและสถานการณ&ด>านความมั่นคงปลอดภัย มีการควบคุมดูแลเปOนขั้นตอนและมีประสิทธิภาพ
ตารางที่ 8 วัตถุประสงคGที่ 8 การบริหารจัดการเหตุการณGที่เกี่ยวข8องกับความมั่นคงปลอดภัย
ข8อกำหนดด8านความมั่นคงปลอดภัย

แนวปฏิบัติ

ผู>ให>บริการควรจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติเรื่องการรับมือเหตุการณ&ด>านความ
มั่นคงปลอดภัยของระบบควบคุมการประชุมทีค่ รอบคลุมกระบวนการดังตTอไปนี้
เปOนอยTางน>อย
มั่นคงปลอดภัยของระบบ
(1) การรับแจ>งและยืนยันเหตุฯ
ควบคุมการประชุม โดยหาก
(2) การจำแนกเหตุฯ และประเมินผลกระทบ
พบวTามีข>อมูลสTวนบุคคล
(3) การตอบสนองตTอเหตุฯ
รั่วไหล ต>องมีมาตรการในการ (4) การจัดเก็บพยานหลักฐาน
จัดการอยTางมั่นคงปลอดภัย
ในกรณีที่มีข>อมูลสTวนบุคคลรั่วไหล ผู>ให>บริการควรมีการระบุเพิ่มเติมถึงความ
รับผิดชอบในแตTละกระบวนการ ข>อมูลที่รั่วไหล การรายงานเหตุฯ ไปยัง
ผู>เกี่ยวข>อง เปOนอยTางน>อย

1. ต>องมีขั้นตอนปฏิบัติเรือ่ งการ
รับมือเหตุการณ&ด>านความ

ผู>ให>บริการควรจัดให>มชี Tองทางการรับแจ>งเหตุและรายงานด>านความมั่นคง
ปลอดภัยของระบบควบคุมการประชุม รวมถึงความขัดข>องที่สTงผลกระทบตTอ
ปลอดภัยของระบบควบคุม การประชุม โดยข>อมูลที่แจ>งควรคลอบคลุมรายละเอียดดังตTอไปนี้เปOนอยTางน>อย
(1) รายละเอียดผู>แจ>งเหตุฯ
การประชุม รวมถึงความ
(2) วันเวลาที่พบเหตุฯ
ขัดข>องที่สTงผลกระทบตTอการ
(3) รายละเอียดของเหตุฯ
ประชุม

2. ต>องมีการรับแจ>งเหตุและ
รายงานด>านความมั่นคง

3. ต>องมีมาตรการสำหรับการ
ตอบสนองตTอเหตุการณ&ด>าน
ความมั่นคงปลอดภัยที่อาจ
สTงผลกระทบตTอระบบควบคุม

ผูใ> ห>บริการควรกำหนดวิธีการตอบสนองตTอเหตุการณ&ด>านความมั่นคงปลอดภัย
ที่อาจสTงผลกระทบตTอระบบควบคุมการประชุม โดยพิจารณาถึงองค&ประกอบ
ดังตTอไปนีเ้ ปOนอยTางน>อย
(1) การประเมินผลกระทบของเหตุฯ
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ข8อกำหนดด8านความมั่นคงปลอดภัย

แนวปฏิบัติ

การประชุม โดยกรณีที่มี
(2) แนวทางและชTองทางในการแจ>งเหตุฯ
ข>อมูลสTวนบุคคลรั่วไหลต>องมี (3) การบันทึกเหตุฯ โดยให>มีการระบุรายละเอียดคำอธิบายเหตุการณ& ชTวงเวลา
การสื่อสารกับเจ>าของข>อมูล ผลกระทบ ชTวงเวลาที่เกิดผลกระทบ
และผู>เกี่ยวข>อง
ทั้งนี้ หากเปOนการประชุมลับ

ในกรณีที่มีข>อมูลสTวนบุคคลรั่วไหล ผู>ให>บริการควรมีการระบุองค&ประกอบ
เพิ่มเติมถึงการสื่อสารไปยังเจ>าของข>อมูลและผู>เกี่ยวข>อง

ต>องดำเนินการแก>ไขป•ญหา
ชTองโหวTทางเทคนิคในระดับ
รุนแรงที่ (อ>างอิงตาม CVSS ที่
severity ระดับ high ขึ้นไป)
พบบนระบบควบคุมการ
ประชุมครบทุกรายการกTอน
ให>บริการ
ผูใ> ห>บริการควรจัดทำขั้นตอนปฏิบัติเรื่องการรวบรวม และจัดเก็บหลักฐานที่
รวบรวม และจัดเก็บหลักฐาน เกี่ยวข>องกับเหตุการณ&ด>านความมั่นคงปลอดภัย
ที่เกี่ยวข>องกับเหตุการณ&ด>าน ผู>ให>บริการควรรวบรวมบันทึกกิจกรรมที่ดำเนินการ พร>อมระบุวันเวลา และ

4. ต>องมีขั้นตอนปฏิบัติเรื่องการ

ความมั่นคงปลอดภัยอยTาง
ชัดเจน

วิธีการจัดเก็บอยTางเปOนระบบ
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4.1.9. วัตถุประสงคGที่ 9 ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของการบริหารจัดการเพื่อสร8างความต$อเนื่อง
ทางธุรกิจ
เพื่อความตTอเนื่องในการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสำหรับระบบควบคุมการประชุม
ตารางที่ 9 วัตถุประสงคGที่ 9 ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของการบริหารจัดการเพื่อสร8างความต$อเนื่องทางธุรกิจ
ข8อกำหนดด8านความมั่นคงปลอดภัย

แนวปฏิบัติ

1. ต>องมีแผนบริหารจัดการความ ผูใ> ห>บริการควรจัดทำแผนบริหารจัดการความตTอเนื่องของการให>บริการระบบ
ควบคุมการประชุม ภายใต>สถานการณ&ฉุกเฉิน เชTน เกิดเหตุภัยพิบัติ เกิดจาก
ตTอเนื่องของการให>บริการ
โจมตีทางไซเบอร& ฯลฯ และแผนฯ ควรครอบคลุมรายละเอียดดังตTอไปนี้เปOน
ระบบควบคุมการประชุม
อยTางน>อย
ภายใต>สถานการณ&ฉุกเฉิน
(1) ผู>เกี่ยวข>อง
(2) ขั้นตอนการรับมือ และกู>คืนสถานการณ&
(3) กำหนดการทดสอบแผน
2. ต>องมีการซ>อมแผนบริหาร
จัดการความตTอเนื่องของการ
ให>บริการระบบควบคุมการ
ประชุมอยTางเหมาะสม
3. ต>องมีระบบสำรองที่พร>อม
ให>บริการอยTางตTอเนื่องและ
เพียงพอตTอการให>บริการ

ผูใ> ห>บริการควรจัดให>มีการซ>อมและปรับปรุงแผนบริหารจัดการความตTอเนื่อง
ของการให>บริการระบบควบคุมการประชุม อยTางน>อย 1 ครั้งตTอปœ เพื่อให>มั่นใจ
วTาแผนดังกลTาวมีความครอบคลุมการรับมือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับระบบ
ควบคุมการประชุมอยTางมีประสิทธิภาพ
ระบบสำรองของระบบควบคุมการประชุมควรทำงานทดแทนระบบหลักได>อยTาง
ปกติ และเพียงพอตTอการใช>งานตามที่มีการประเมินความพร>อมของทรัพยากรที่
ใช>
ผู>ให>บริการควรจัดให>มีการทดสอบระบบสำรองเปOนประจำอยTางน>อย 1 ครั้งตTอปœ
ตามขั้นตอนปฏิบัติที่กำหนดขึ้น
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4.1.10. วัตถุประสงคGที่ 10 การบริการจัดการความเสี่ยงสำหรับผู8ให8บริการ
เพื่อกำหนดทิศทางและให>การสนับสนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยด>านสารสนเทศของ
ระบบควบคุมการประชุม ให>สอดคล>องกับวัตถุประสงค&ของมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด>าน
สารสนเทศของระบบควบคุมการประชุม
ตารางที่ 10 วัตถุประสงคGที่ 10 การบริการจัดการความเสี่ยงสำหรับผู8ให8บริการ
ข8อกำหนดด8านความมั่นคงปลอดภัย
1. ต>องกำหนดวิธีการบริหาร
จัดการความเสี่ยงตาม
มาตรฐานสากล หรือตาม
ความเหมาะสม

2. ต>องทบทวนวิธีการบริหาร
จัดการความเสี่ยงอยTาง
สม่ำเสมอ

แนวปฏิบัติ
ผูใ> ห>บริการควรกำหนดวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่ประกอบด>วย หัวข>อ
อยTางน>อยดังนี้
(1)
(2)
(3)
(4)

วัตถุประสงค& บทบาทและหน>าที่
ขอบเขตของวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง
ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง
การประเมินผลกระทบ และโอกาสที่จะเกิดขึ้น รวมถึง ผลกระทบที่อาจ
สTงผลตTอการให>บริการ

หมายเหตุ : ผู>ให>บริการอาจนำวิธีการบริหารจัดการ ความเสี่ยงตาม
มาตรฐานสากลมาประยุกต&ใช> เชTน มาตรฐาน ISO 31000 หรือมาตรฐาน
ISO/IEC 27005 ฯลฯ
ผูใ> ห>บริการควรกำหนดระยะเวลาทบทวนวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง และ
วิธีการประเมินความเสี่ยงพร>อมดำเนินการ ทบทวนตามระยะเวลาที่กำหนด
หรือเมื่อมีการเปลีย่ นแปลงที่สำคัญ เชTน การอัปเดตด>านความมั่นคงปลอดภัย
ระบบสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุม การเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือ
มาตรฐาน ฯลฯ
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การประชุมผCานสื่ออิเล็กทรอนิกส5ในเรื่องลับ
การจัดประชุมผTานสือ่ ในเรือ่ งลับ นอกจากต>องปฏิบตั ติ ามหัวข>อ 4.1 การประชุมผTานสือ่ อิเล็กทรอนิกส&ในเรือ่ ง
ทั่วไปแล>ว ให>ดำเนินการตามข>อ 4.2 การประชุมผTานสื่ออิเล็กทรอนิกส&ในเรื่องลับ เปOนการเพิ่มเติมด>วย
4.2.1. วัตถุประสงคGที่ 2 การบริหารจัดการสินทรัพยG
เพื่อระบุสินทรัพย&ที่เกี่ยวข>องกับระบบควบคุมการประชุมและกำหนดความรับผิดชอบในการปšองกัน
สินทรัพย&อยTางเหมาะสม
ตารางที่ 11 วัตถุประสงคGที่ 2 การบริหารจัดการสินทรัพยG
ข8อกำหนดด8านความมั่นคงปลอดภัย

แนวปฏิบัติ

1. ต>องมีบัญชีทะเบียนสินทรัพย& ควรมีเอกสารรับรอง หรือประกาศอยTางเปOนทางการ เพื่อรับรองวTาสินทรัพย&ที่ใช>
ที่แสดงให>เห็นสินทรัพย&ที่ใช>ใน ในการบันทึกหรือประมวลผลข>อมูลทั้งหมดของระบบควบคุมการประชุมอยูTใน
ราชอาณาจักร ในกรณีที่ระบบควบคุมการประชุมนั้นให>บริการรองรับการ
การบันทึกหรือประมวลผล
ประชุมเรื่องที่มีชั้นความลับของหนTวยงานของรัฐ
ข>อมูลทั้งหมดของระบบ
ควบคุมการประชุม โดย
ครอบคลุมทั้งสินทรัพย&ทาง
กายภาพ เครือขTาย โปรแกรม
ประยุกต& และข>อมูล ที่
เกี่ยวข>อง
ทั้งนี้ หากเปOนการให>บริการ
รองรับการประชุมเรื่องที่มีชั้น
ความลับของหนTวยงานของรัฐ
ต>องมีบัญชีทะเบียนสินทรัพย&
ที่ใช>ในการบันทึกหรือ
ประมวลผลข>อมูลอยูTใน
ราชอาณาจักรทั้งหมด และ
-24-

ข8อกำหนดด8านความมั่นคงปลอดภัย

แนวปฏิบัติ

ต>องมีเอกสารรับรองหรือ
ประกาศอยTางเปOนทางการ
4.2.2. วัตถุประสงคGที่ 3 การควบคุมการเข8าถึง
เพื่อจำกัดการเข>าถึงระบบควบคุมการประชุมและอุปกรณ&ประมวลผลข>อมูล
ตารางที่ 12 วัตถุประสงคGที่ 3 การควบคุมการเข8าถึง
ข8อกำหนดด8านความมั่นคงปลอดภัย

แนวปฏิบัติ

1. ต>องสามารถจำกัดการเข>าถึง ควรมีวิธีการเข>ารหัสลับข>อมูลหรือหลักฐานที่เกี่ยวข>องกับการประชุมเปOนอยTาง
ข>อมูลหรือหลักฐานที่เกี่ยวข>อง น>อย
กับการประชุม
ทั้งนี้หากเปOนการประชุมลับ
ต>องมีการรหัสลับข>อมูลที่
เกี่ยวข>องกับการประชุม
เพิ่มเติม
2. ต>องสามารถพิสูจน&และยืนยัน ควรจัดให>มีชTองทางพิสูจน&และยืนยันตัวตนของผู>รTวมประชุมอยTางมั่นคง
ตัวตนของผู>รTวมประชุมอยTาง ปลอดภัย ด>วยวิธีการยืนยันตัวตนแบบหลายป•จจัย (Multi-factor
Authentication) เปOนอยTางน>อย เชTน รหัสผTานและ One-time Password
มั่นคงปลอดภัย
(OTP) ในการเข>ารTวมประชุม ฯลฯ
ทั้งนี้หากเปOนการประชุมลับ
ต>องมีการยืนยันตัวตนแบบ
หลายป•จจัย
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ข8อกำหนดด8านความมั่นคงปลอดภัย
3. ต>องสามารถตั้งคTารหัสผTานที่
มั่นคงปลอดภัย

แนวปฏิบัติ
ควรจัดให>มกี ารตรวจสอบและปšองกันการตั้งรหัสผTานที่ไมTมนั่ คงปลอดภัยของผู>
รTวมประชุม

ทั้งนี้หากเปOนการประชุมลับ
ต>องมีการตรวจสอบรหัสผTาน
ที่กำหนดให>เปOนไปตาม
นโยบายที่กำหนดอยTาง
เครTงครัด
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4.2.3. วัตถุประสงคGที่ 4 การเข8ารหัสลับข8อมูล
เพื่อให>มั่นใจได>วTาการใช>งานการเข>ารหัสลับข>อมูลเปOนไปอยTางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อปšองกัน
ไมTให>ความลับหรือข>อมูลสTวนบุคคลรั่วไหล และรักษาความถูกต>องครบถ>วนของข>อมูล
ตารางที่ 13 วัตถุประสงคGที่ 4 การเข8ารหัสลับข8อมูล
ข8อกำหนดด8านความมั่นคงปลอดภัย
1. ต>องกำหนดนโยบายที่ระบุถึง
การเข>ารหัสลับข>อมูลที่
เกี่ยวข>องกับข>อมูลบนระบบ
ควบคุมการประชุม และข>อมูล

แนวปฏิบัติ
ควรจัดทำนโยบายของการเข>ารหัสลับที่แสดงให>เห็นวTาผู>ให>บริการไมTสามารถ
เรียกดูข>อมูลในระหวTางทางของการรับสTงข>อมูล โดยอาจเปรียบเทียบการใช>งาน
ในลักษณะ End-to-End Encryption (E2EE) ได>

สTวนบุคคลที่เกี่ยวข>อง
ทั้งนี้หากเปOนการประชุมลับ
ต>องกำหนดนโยบายที่ระบุถึง
การเข>ารหัสลับข>อมูลจากต>น
ทางถึงปลายทาง (End-toEnd Encryption (E2EE))
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4.2.4. วัตถุประสงคGที่ 7 ความมั่นคงปลอดภัยสำหรับการสื่อสารข8อมูล
เพื่อให>มั่นใจวTาข>อมูลในระบบเครือขTายและอุปกรณ&ประมวลผลของระบบควบคุมการประชุมมีความ
มั่นคงปลอดภัย
ตารางที่ 14 วัตถุประสงคGที่ 7 ความมั่นคงปลอดภัยสำหรับการสื่อสารข8อมูล
ข8อกำหนดด8านความมั่นคงปลอดภัย

แนวปฏิบัติ

ควรจัดทำนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติการในการควบคุมการถTายโอนข>อมูล
การประชุมและข>อมูลสTวนบุคคลของระบบควบคุมการประชุม ควรแสดงให>เห็น
และปšองกันการถTายโอนข>อมูล วTาผู>ให>บริการไมTสามารถเรียกดูข>อมูลในระหวTางทางของการรับสTงข>อมูล โดย
อาจเปรียบเทียบการใช>งานในลักษณะ End-to-End Encryption (E2EE) ได>
ที่เกี่ยวข>องกับระบบควบคุม

1. ต>องกำหนดนโยบายและ
ขั้นตอนปฏิบัติเพื่อควบคุม

การประชุม โดยกรณีที่มี
ข>อมูลสTวนบุคคลเกี่ยวข>อง
ต>องมีมาตรการในการติดตาม
การปฏิบัติให>สอดคล>องกับสิ่ง
ที่กำหนดไว>
ทั้งนี้หากเปOนการประชุมลับ
ต>องกำหนดนโยบายที่ระบุถึง
การเข>ารหัสลับข>อมูลจากต>น
ทางถึงปลายทาง (End-toEnd Encryption (E2EE))

-28-

4.2.5. วัตถุประสงคGที่ 8 การบริหารจัดการเหตุการณGที่เกี่ยวข8องกับความมั่นคงปลอดภัย
เพื่อมั่นใจวTาการบริหารจัดการเหตุขัดข>องของระบบควบคุมการประชุมและการสื่อสารเกี่ยวกับข>อบกพรTอง
และสถานการณ&ด>านความมั่นคงปลอดภัย มีการควบคุมดูแลเปOนขั้นตอนและมีประสิทธิภาพ
ตารางที่ 15 วัตถุประสงคGที่ 8 การบริหารจัดการเหตุการณGที่เกี่ยวข8องกับความมั่นคงปลอดภัย
ข8อกำหนดด8านความมั่นคงปลอดภัย
1. ต>องมีการตอบสนองตTอ
เหตุการณ&ด>านความมั่นคง
ปลอดภัยที่อาจสTงผลกระทบ
ตTอระบบควบคุมการประชุม

แนวปฏิบัติ
ควรมีการแก>ไขเหตุการณ&ด>านความมั่นคงปลอดภัย รวมถึงป•ญหาชTองโหวTทาง
เทคนิคในระดับรุนแรงที่พบบนระบบควบคุมการประชุมทุกรายการกTอน
ให>บริการ

โดยกรณีที่มีข>อมูลสTวนบุคคล
รั่วไหลต>องมีมาตรการในการ
สื่อสารกับเจ>าของข>อมูลและ
ผู>เกี่ยวข>อง

ทั้งนี้ หากเปOนการประชุมลับ
ต>องมีการแก>ไขเหตุการณ&ด>าน
ความมั่นคงปลอดภัย รวมถึง
ป•ญหาชTองโหวTทางเทคนิคใน
ระดับรุนแรงที่พบบนระบบ
ควบคุมการประชุมครบทุก
รายการกTอนให>บริการ
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ภาคผนวก
ตารางที่ 16 เปรียบเทียบวัตถุประสงคGด8านความมั่นคงปลอดภัยกับมาตรฐานสากล และมาตรฐานอื่น ๆ

ISO
ISO ขมธอ. ขมธอ.
ENISA
27001
27701 19
20

วัตถุประสงคGด8านความมั่นคงปลอดภัย
1. นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และนโยบายการ
คุ>มครองข>อมูลสTวนบุคคล







2. การบริหารจัดการสินทรัพย&







3. การควบคุมการเข>าถึง







4. การเข>ารหัสลับข>อมูล







5. การสร>างความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพและสิ่งแวดล>อม





6. ความมั่นคงปลอดภัยสำหรับการดำเนินงาน





7. ความมั่นคงปลอดภัยสำหรับการสื่อสารข>อมูล







8. การบริหารจัดการเหตุการณ&ที่เกี่ยวข>องกับความมั่นคงปลอดภัย







9. ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของการบริหารจัดการ
เพื่อสร>างความตTอเนื่องทางธุรกิจ





10. การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับผู>ให>บริการ
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