
 

 

ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  
เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ 

พ.ศ. xxxx 

เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศของหน่วยงานให้มีความเหมาะสมในทางปฏิบัติมากยิ่งขึ้น คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสจ์ึง
เห็นสมควรให้มีการปรับปรุงประกาศฉบับนี้ เพื่อเป็นแนวทางเบื้องต้นให้หน่วยงานของรัฐใช้ในการกำหนดนโยบาย
และแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่มีความทันสมัย ครอบคลุมความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
กับสารสนเทศของหน่วยงาน 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๗ และมาตรา ๘ แห่งพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๔๙ คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์จึงได้ออก
ประกาศฉบับนี้ เพื่อเป็นแนวทางเบื้องต้นให้หน่วยงานของรัฐใช้ในการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ดังนี้ 

 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ข้อ ๒ ให้ยกเลิก  
(๑) ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา

ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
(๒) ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา

ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

ข้อ ๓ ในประกาศนี้  
(๑) ผู้ใช้งาน (user) หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ดูแลระบบ ผู้รับบริการ และบุคคลภายนอกที่ใช้งาน

ระบบสารสนเทศของหน่วยงาน 
(๒) สิทธิของผู้ใช้งาน (user permission) หมายความว่า สิทธิทั่วไป สิทธิพิเศษ และสิทธิอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

กับระบบสารสนเทศของหน่วยงาน 
(๓) สินทรัพย์ (asset) หมายความว่า สิ่งใดก็ตามที่มีคุณค่าสำหรับหน่วยงาน 
(๔) การควบคุมการเข้าถึง (access control) หมายความว่า การอนุญาต การกำหนดสิทธิ หรือการมอบ

อำนาจให้ผู้ใช้งานเข้าถึงเครือข่ายหรือระบบสารสนเทศ ทั้งทางอิเล็กทรอนิกส์และทางกายภาพ 
(๕) ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (Information security) หมายความว่า การธำรงไว้ซึ่งความลับ 

(confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (integrity) และความพร้อมใช้งาน (availability) ของสารสนเทศ รวมทั้ง
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คุณสมบัติอื่น ได้แก ่ความถูกต้องแท้จริง (authenticity) ความรับผิด (accountability) การห้ามปฏิเสธความรับผิด 
(non-repudiation) และความน่าเชื่อถือ (reliability) 

(๖) เหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัย (security event) หมายความว่า สภาพของบริการหรือเครือข่ายที่
แสดงให้เห็นความเป็นไปได้ที่จะเกิดการฝ่าฝืนนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยหรือมาตรการป้องกันที่ล้มเหลว 

(๗) สถานการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัย (security incident) หมายความว่า เหตุการณ์ด้านความมั่นคง
ปลอดภัยซึ่งอาจทำให้ระบบของหน่วยงานถูกบุกรุกหรือโจมตี และความมั่นคงปลอดภัยของระบบถูกคุกคาม 

 

ข้อ ๔ หน่วยงานของร ัฐต ้องจ ัดให ้มีนโยบายในการร ักษาความมั ่นคงปลอดภัยด ้านสารสนเทศ 
ของหน่วยงานเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยเนื้อหาที่ครอบคลุมตามข้อ ๙ ถึงข้อ ๒๐ 

 

ข้อ ๕ หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีแนวปฏิบัติในการรักษาความมั ่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 
ของหน่วยงานเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยเนื้อหาที่ครอบคลุมตามข้อ ๙ ถึงข้อ ๒๐ และ
สอดคล้องกับนโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศทีไ่ด้จัดทำตามข้อ ๔ 

 

ข้อ ๖ หน่วยงานของรัฐต้องประกาศนโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศตามข้อ ๔ 
และแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศตามข้อ ๕ ให้ผู้ใช้งานทราบและปฏิบัติตามนโยบาย
และแนวปฏิบัติได้ 

 

ข้อ ๗ หน่วยงานของรัฐต้องกำหนดผู้รับผิดชอบในการนำนโยบายและแนวปฏิบัติไปดำเนินการ 
 

ข้อ ๘ หน่วยงานของรัฐต้องทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยยะต่อความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศของหน่วยงาน 

 

ข้อ ๙ ให้มีการบริหารจัดการสินทรัพย์ (asset management) ซึ่งต้องมีเนื้อหาอย่างน้อย ดังนี้ 
(๑) การจัดทำทะเบียนสินทรัพย์ (inventory of assets) ที่เกี ่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ โดยประเภท 

ของรายการในทะเบียนสินทรัพย์อย่างน้อยต้องครอบคลุมฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล และบริการ ซึ่งในแต่ละ
รายการต้องระบุผู้รับผิดชอบสินทรัพย์ (owner) รวมถึงให้มีการทบทวนทะเบียนสินทรัพย์อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

(๒) การขออนุมัติใช้งานและการส่งคืนสินทรัพย์ โดยต้องมีกระบวนการและหลักฐานการดำเนินการที่เป็น
ลายลักษณ์อักษรและสอดคล้องกับทะเบียนสินทรัพย์ 

(๓) การจัดหมวดหมู่ประเภทของข้อมูล โดยต้องประกอบด้วยระดับชั้น (classification) และการทำป้าย
บ่งชี้ (labeling) รวมถึงการกำหนดสิทธิ ช่องทางการเข้าถึง การส่งต่อ และการทำลาย ตามระดับชั้น 

(๔) การจัดการสื่อบันทึกข้อมูล (media handling) โดยต้องประกอบด้วย วิธีการเข้าถึง การส่งต่อ การ
ทำลาย และการนำกลับมาใช้ใหม่ 
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ข้อ ๑๐ ให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง (risk management) ด้านสารสนเทศ ซึ่งต้องมีเนื้อหาอย่างน้อย ดังนี้ 
(๑) กระบวนการประเมินความเสี ่ยง (risk assessment) และกระบวนการจัดการความเสี ่ยง (risk 

treatment) ด้านสารสนเทศ 
(๒) การทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสารสนเทศอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
 

ข้อ ๑๑ ให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (human resource management) โดยครอบคลุม
ผู้ใช้งานที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งต้องมีเนื้อหาอย่างน้อย ดังนี้ 

(๑) การคัดกรองและการชี ้แจงข้อตกลง โดยต้องมีกระบวนการตรวจสอบประวัติของผู ้ใช้งานที ่เป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงกำหนดข้อตกลงและเงื่อนไขในสัญญาจ้างงาน ที่ครอบคลุมข้อตกลงหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของผู้ใช้งาน และข้อตกลงการไม่เปิดเผยข้อมูลหรือความลับของหน่วยงาน   

(๒) การสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (security awareness) ให้กับผู้ใช้งานที่เป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง  

(๓) การสิ ้นสภาพหรือการเปลี ่ยนหน้าที ่ความรับผิดชอบของผู ้ใช้งาน โดยต้องมีกระบวนการแจ้งให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบเพ่ือบริหารจัดการสิทธิและดำเนินการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

ข้อ ๑๒ ให้มีการควบคุมการเข้าถึง (access control) ซึ่งต้องมีเนื้อหาอย่างน้อย ดังนี้ 
(๑) การบริหารจัดการการเข้าถึงของผู้ใช้งาน (user access management) ซ่ึงอย่างน้อยต้องประกอบด้วย  

(ก) การลงทะเบียนบัญชี (register) และการยกเลิกบัญชี (deregister) ของผู ้ใช ้งาน โดยต้องมี
กระบวนการที่เป็นลายลักษณ์อักษร 

(ข) การบริหารจัดการสิทธิของผู้ใช้งานโดยต้องประกอบด้วยกระบวนการมอบสิทธิ เปลี่ยนแปลงสิทธิ และ
เพิกถอนสิทธิ 

(ค) การยืนยันตัวตน โดยต้องครอบคลุมทั้งการเข้าถึงเครือข่าย ระบบสารสนเทศ และพื้นที่ปฏิบัติงาน 
โดยมีกระบวนการบริหารจัดการการยืนยันตัวตนครบทุกประเภทที่นำมาใช้งาน 

(ง) การใช้รหัสผ่านในการยืนยันตัวตน โดยต้องมีระบบบริหารจัดการรหัสผ่านที่อนุญาตให้ผู้ใช้งาน
จัดการรหัสผ่านของตนเอง รวมถึงมีเงื่อนไขการกำหนดรหัสผ่าน การใช้งานรหัสผ่าน การเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน  
และการเก็บรักษารหัสผ่าน 

(จ) กระบวนการทบทวนบัญชีผู้ใช้งาน (user account review) โดยต้องครอบคลุมทั้งการตรวจสอบ
สิทธิของผู้ใช้งานและสถานะของบัญชีผู้ใช้งานอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

(๒) การควบคุมการเข้าถึงระบบและโปรแกรมประยุกต์ (system and application access control)  
 ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
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(ก) กระบวนการจำกัดการเข้าถึง (access restriction) ฟังก์ชันต่าง ๆ ของระบบและโปรแกรม
ประยุกต์ โดยต้องสอดคล้องกับระดับสิทธิของผู้ใช้งาน 

(ข) ระบบและโปรแกรมประยุกต์ที่ถูกจำกัดการเข้าถึง โดยต้องมีกระบวนการเข้าถึงระบบที่มั ่นคง
ปลอดภัย (secure log-on) 

(๓) การคุ้มครองอุปกรณ์และข้อมูลที่ไม่มีการใช้งานหรือไม่มีผู ้ดูแล โดยต้องมีมาตรการเพื่อป้องกัน 
การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การสูญหาย การลักขโมย และการทำให้เสียหาย 

 

ข้อ ๑๓ ให้มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการปฏิบัติงาน (operation security) ซึ่งต้องมีเนื้อหาอย่างน้อย ดังนี้ 
(๑) การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (change management) ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัย

ด้านสารสนเทศ โดยต้องมีกระบวนการและหลักฐานการดำเนินการที่เป็นลายลักษณ์อักษร 
(๒) การเข้ารหัสลับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีระดับชั้นความลับ โดยต้องมีกระบวนการบริหารจัดการการ

เข้ารหัสลับข้อมูลที่ครอบคลุมทั้งการใช้งานและการบริหารจัดการกุญแจ (key management) ที่เกี่ยวข้องกับการ
เข้าหรือถอดรหัสลับข้อมูล 

(๓) การป้องกันและตรวจจับโปรแกรมไม่พึงประสงค์ (malware) โดยต้องปรับปรุงฐานข้อมูลเกี่ยวกับ
โปรแกรมไม่พึงประสงคใ์ห้เป็นปัจจุบัน 

(๔) การจัดทำระบบสำรองข้อมูล โดยต้องครอบคลุมระบบสารสนเทศที่มีผลกระทบต่อการให้บริการ  
และต้องระบุข้อปฏิบัติในการสำรองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูลที่ทำสำรองไว้ รวมถึงการทดสอบการกู้คืนข้อมูลที่ทำ
สำรองไว้อย่างสม่ำเสมอ 

(๕) การบันทึกเหตุการณ์ (logging) โดยต้องมีข้อมูลที่ครอบคลุมกิจกรรมของผู้ใช้งาน กิจกรรมของระบบ 
และเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัย มีการเทียบเวลามาตรฐาน (clock synchronization) ทั้งนี้ การบันทึก
เหตุการณด์ังกล่าวต้องมีการป้องกันไม่ให้สามารถแก้ไขหรือเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต 

(๖) การเฝ้าระวัง (monitoring) ต้องครอบคลุมทั้งสถานะและบันทึกเหตุการณ์ของระบบสารสนเทศที่มี
ผลกระทบต่อการให้บริการรวมถึงมีกระบวนการแจ้งเตือนเมื่อพบความผิดปกติหรือพบสถานการณ์ด้านความมั่นคง
ปลอดภัย 

(๗) การใช้งานอุปกรณ์พกพา ต้องมีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่ครอบคลุม
ทั้งการนำอุปกรณ์จากภายนอกมาเชื่อมต่อกับระบบของหน่วยงาน และการนำอุปกรณ์ของหน่วยงานไปใช้งาน
ภายนอกสถานทีข่องหน่วยงาน 

(๘) การปฏิบัติงานจากภายนอกหน่วยงาน ต้องมีช่องทางและข้อปฏิบัติในการเข้าถึงเครือข่ายจากระยะไกล 
(remote access) และมีมาตรการในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของช่องทางการเข้าถึงเครือข่าย
และอุปกรณ์ท่ีนำมาเชื่อมต่อ 

(๙) การติดตั้งและถอนการติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ต้องกระทำโดยผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาต และจำกัดให้ใช้งานได้เฉพาะโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่กำหนด 
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(๑๐)  การแบ่งแยกสภาพแวดล้อมของระบบ ต้องแยกระบบที่ใช้งานจริงและระบบที่ใช้ในการพัฒนาและ
ทดสอบ 

(๑๑)  การคุ้มครองข้อมูลที่ใช้ในการทดสอบ ต้องมีกระบวนการเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ หรือปกปิดข้อมูลที่มี
ระดบัชั้นความลับหรือข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงต้องมีมาตรการในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของข้อมูลที่นำมาใช้
ในการทดสอบ 

(๑๒)  การบริหารจัดการช่องโหว่ ต้องครอบคลุมขั้นตอนการรับแจ้ง การตอบสนอง การประสานงาน  
การแก้ไข และการรายงาน รวมถึงให้มีการติดตามข้อมูลช่องโหว่อย่างสม่ำเสมอ 

 

ข้อ ๑๔ ให้มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเครือข่าย (network security) ซึ่งต้องมีเนื้อหาอย่างน้อย ดังนี้ 
(๑) การเชื่อมต่อหรือใช้งานเครือข่าย ต้องมีมาตรการในการยืนยันตัวตนของผู้ใช้งาน และต้องควบคุมให้

ผู้ใช้งานเข้าถึงได้เฉพาะเครือข่ายที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ทั้งนี้ ต้องครอบคลุมทั้งการเข้าถึงจากภายในและภายนอก
หน่วยงาน 

(๒) การแบ่งแยกเครือข่าย ต้องมีการจัดหมวดหมู่ตามบริการ ผู้ใช้งาน และระบบ 
(๓) การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีระดับชั้นความลับ ต้องระบุช่องทางหรือบริการที่อนุญาตให้

สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลดังกล่าวได้ และมีมาตรการในการดูแลความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลในระหว่างการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล 

 

ข้อ ๑๕ ให้มีการบริหารจัดการสถานการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัย (security incident management) 
ซึ่งต้องมีเนื้อหาอย่างน้อย ดังนี้ 

(๑) การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ระดับบริหารและระดับปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับ  
การตอบสนองต่อสถานการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัย โดยต้องมีการแจ้งรายชื่อผู้รับผิดชอบให้กับหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้องทราบ ซึ่งรวมถึงการแจ้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้รับผิดชอบดังกล่าวโดยเร็ว 

(๒) การร ับม ือสถานการณ ์ด ้ านความม ั ่นคงปลอดภ ัย ต ้องครอบคล ุมข ั ้นตอนการรายงาน  
การประเมิน การตัดสินใจ และการตอบสนอง เป็นอย่างน้อย 

(๓) การตอบสนองสถานการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัย ต้องมีช่องทางสำหรับเรียกดูการบันทึกเหตุการณ์
ที่ถูกบันทึกไว้ 

 

ข้อ ๑๖ ให้มีการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (business continuity management) โดยต้อง
ครอบคลุมการวางแผน การทดสอบ และการทบทวนตามรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ 

 

ข้อ ๑๗ ให้มีการบริหารจัดการบุคคลที่สาม (third party management) โดยต้องครอบคลุมทั้งการชี้แจง
นโยบายในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงาน การจัดทำข้อตกลงร่วมกัน และข้อตกลงการ
ไม่เปิดเผยข้อมูล  
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ข้อ ๑๘ ให้มีกระบวนการทบทวนรายการมาตรฐาน ระเบียบข้อบังคับ และข้อกำหนดทางกฎหมาย  
ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศตามที่หน่วยงานกำหนด 

 

ข้อ ๑๙ ให้มีการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศโดยผู้ตรวจสอบภายในหรือผู้ตรวจสอบ
อิสระภายนอก (internal/external auditor) อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

 

ข้อ ๒๐ หน่วยงานของร ัฐต ้องกำหนดความร ับผ ิดชอบที ่ช ัดเจน กรณี ที่ระบบคอมพิวเตอร ์หรือ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน ก่อให้เกิดความเสียหายหรืออันตรายใด ๆ แก่หน่วยงานหรือผู้หนึ่งผู ้ใด อัน
เนื่องมาจากความบกพร่อง ละเลย หรือฝ่าฝืนการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั ่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงาน ทั้งนี้ ให้ผู้บริหารระดับสูงสุดของหน่วยงาน (Chief Executive Office : 
CEO) เป็นผู้รับผิดชอบต่อ ความเสียหายที่เกิดขึ้น 

 

ข้อ ๒๑ หน่วยงานของรัฐสามารถเลือกใช้แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 
ที่ต่างไปจากประกาศฉบับนี้ได้ หากแสดงให้เห็นว่าแนวปฏิบัติที่เลือกใช้มีความเหมาะสมกว่าหรือเทียบเท่า 

 
ข้อ ๒๒ ให้หน่วยงานของรัฐที่ได้จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติ ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน

สารสนเทศ ตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์ดำเนินการปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าวให้สอดคล้องตาม
ประกาศนี้ และยื่นต่อสำนักงานไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันตั้งแต่วันที่ประกาศใช้บังคับ 

 
 

 

ประกาศ ณ วันที ่          .... พ.ศ. .... 

 

(…....................................................) 

 


