
การประชุมหารือเพ่ือปรับปรุง
ประกาศคณะกรรมการธรุกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

เร่ือง นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ....

วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 10.00 - 12.00 น.
ในรูปแบบออนไลน์

ดาวน์โหลดร่างประกาศที่นี่ >



ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
(หน่วยงานของรัฐ)

พระราชกฤษฎกีาก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการท าธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ภาครฐั พ.ศ. 2549
(มาตรา 35)

วิธีการแบบปลอดภัย 
(หน่วยงานโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญ

ของประเทศ (CI))

ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
(หน่วยงานโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญ

ทางสารสนเทศ (CII)
และ หน่วยงานควบคุมหรือก ากับดูแล)

พระราชบัญญัติการรกัษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562

• ประกาศ คธอ. เรื่อง แนวนโยบายและ
แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. 2553 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 
2556 (มาตรา 5)

• ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและ
แนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมลูส่วน
บุคคลของหน่วยงานของรฐั พ.ศ. 
2553 (มาตรา 6)

กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
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พระราชกฤษฎกีาว่าด้วยวิธีการแบบ
ปลอดภัยในการท าธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2553 (มาตรา 25)

• ประกาศ คธอ. เรื่อง ประเภทของ
ธุรกรรมทางอเิล็กทรอนิกส์ และ
หลักเกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบ
ของธุรกรรมทางอเิล็กทรอนิกส์ตาม
วิธีการแบบปลอดภัย พ.ศ. 2555

• ประกาศ คธอ. เรื่อง มาตรฐานการรกัษา
ความมั่นคงปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศตามวิธีการแบบปลอดภยั 
พ.ศ. 2556

• ประกาศ คธอ. เรื่อง รายชื่อหน่วยงาน
หรือองค์กร หรือส่วนงานของหน่วยงาน 
หรือองค์กรที่ถือเป็นโครงสรา้งพ้ืนฐาน
ส าคัญของประเทศซึ่งตอ้งกระท าตาม
วิธีการแบบปลอดภัยในระดับเครง่ครดั 
พ.ศ. 2559



หน่วยงานของรัฐ
กับการด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

การจัดให้มีระบบเอกสารที่ท าในรูปข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ (ม. 3 และ ม. 4 ) 

ประกาศ คธอ. เร่ือง แนวนโยบาย/แนวปฏิบัติในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของหนว่ยงานของรัฐ 
พ.ศ. 2553

ประกาศ คธอ. เร่ือง แนวนโยบาย/แนวปฏิบัติในการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2553

จัดให้มีแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 
(Security Policy) (ม. 5)

จัดให้มีแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy
Policy) (ม. 6)

ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

หน่วยงานของรัฐน าไปปฏิบัติ

ตรวจสอบการน าไปปฏิบัติ

▪ รูปแบบที่เหมาะสม & แสดงหรืออ้างอิงได้ในภายหลัง & 
ข้อความครบถ้วน

▪ ก าหนดระยะเวลาเร่ิมต้นหรือส้ินสุดและอาจก าหนด
ระยะเวลาด าเนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิส์

พ.ร.ฎ. ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. 2549

ก าหนดหลักเกณฑ์
3 เร่ือง ได้แก่

ค าขอ การอนุญาต การจดทะเบียน ค าส่ังทางปกครอง การช าระเงิน การประกาศหรือการด าเนินการใด ๆ ตามกฎหมายกับหน่วยงาน
ของรัฐหรือโดยหน่วยงานของรัฐ ถ้าได้กระท าในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกาให้น า

พระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับและให้ถือว่ามีผลโดยชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกับการด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายในเร่ือง
นั้นก าหนด ทั้งนี้ ในพระราชกฤษฎีกาอาจก าหนดให้บุคคลที่เกี่ยวข้องต้องกระท าหรืองดเว้นกระท าการใด ๆ หรือให้หน่วยงานของรัฐออก
ระเบียบเพ่ือก าหนดรายละเอียดในบางกรณีด้วยก็ได้ 

มาตรา 35

นโยบายและแนวปฏิบติัในการรักษาความม่ันคงปลอดภยัด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ
และนโยบายและแนวปฏบิตัิในการคุ้มครองขอ้มูลส่วนบคุคลของหน่วยงานของรฐั
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เน้ือหา

1. สรุปสาระส าคัญจากประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการ

รักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2553 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556

2. เปรียบเทียบประกาศฯ ฉบับเดิม กับ ISO/IEC 27001:2013 และ NIST Cybersecurity Framework 

เวอร์ชัน 1.1 (2018)

3. แนวทางการจัดท า (ร่าง) ประกาศฯ

4. สรุปการปรับปรุง (ร่าง) ประกาศฯ 

5. เปรียบเทียบ (ร่าง) ประกาศฯ กับ ISO/IEC 27001:2013 และ NIST Cybersecurity Framework 

เวอร์ชัน 1.1 (2018)

6. แนวทางหลังประกาศฯ มีผลบังคับใช้

7. แนวทางการสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ
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- เดิมอ้างอิง ISO/IEC 27001:2005 แค่บางหมวดหมู่ และเป็นเวอร์ชันเก่า

- ปัจจุบันมาตรฐานสากลมีการปรับปรุงเปน็ ISO/IEC 27001:2013

- เพ่ิมเติมหลักการเพ่ือให้ครอบคลุม NIST Cybersecurity Framework เวอร์ชัน 1.1 (2018) 

เฉพาะในส่วน Identify, Protect, และ Recovery ขาดในส่วน Detect และ Respond

1. สรุปสาระส าคัญจากประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
เร่ือง นโยบายและแนวปฏิบติัในการรักษาความมัน่คงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2553 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556
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2. เปรียบเทียบประกาศฯ ฉบับเดิม กับ ISO/IEC
27001:2013 และ NIST Cybersecurity Framework 
เวอร์ชัน 1.1 (2018)
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เปรียบเทียบ
ประกาศฯ ฉบับเดิม กับ 

ISO/IEC 27001:2013 และ 
NIST Cybersecurity 

Framework v.1.1 (2018)

รวม 53 ข้อย่อย

ข้อ 1 ค ำนิยำม (7)

ข้อ 2 นโยบำยในกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศ (3)

ข้อ 3 ข้อปฏิบัติในกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศ (กำร
ประกำศ ก ำหนดควำมรับผิดชอบ ทบทวนนโยบำยและข้อปฏิบัต)ิ (4)

ข้อ 4 ข้อปฏิบัติในกำรในกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัย (1)

ข้อ 5 กำรเข้ำถึงและควบคุมกำรใช้งำนสำรสนเทศ (3)

ข้อ 6 กำรใช้งำนตำมภำรกิจเพ่ือควบคุมกำรเข้ำถึงสำรสนเทศ (1)

ข้อ 7 กำรบริหำรจัดกำรกำรเข้ำถึงของผู้ใช้งำน (5)

ข้อ 8 กำรก ำหนดหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบของผู้ใช้งำน (4)

ข้อ 9 กำรควบคุมกำรเข้ำถึงเครือข่ำย (7)

ข้อ 10 กำรควบคุมกำรเข้ำถึงระบบปฏิบัติกำร (6)

ข้อ 11 กำรควบคุมกำรเข้ำถึงโปรแกรมประยุกต์หรือแอปพลิเคชันและ
สำรสนเทศ (4)

ข้อ 12 ระบบส ำรองและแผนเตรียมควำมพร้อมกรณีฉุกเฉินในกรณีที่ไม่
สำมำรถด ำเนินกำรด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ (5)

ข้อ 13 กำรตรวจสอบและประเมินควำมเสี่ยงด้ำนสำรสนเทศ (2)

ข้อ 14 CEO เป็นผู้รับผิดชอบควำมเสียหำยท่ีเกิดขึ้น (1)

Clause 4 Context of the organization

Clause 5 Leadership (Leadership, Policy, Responsibilities)

Clause 6 Planning (Risk assessment, Risk treatment)

Clause 7 Support (Awareness, Communication, Documented 
information)

Clause 8 Operation (Risk assessment, Risk treatment)

Clause 9 Performance evaluation (Internal audit)

Clause 10 Improvement

A.5 Information security policies

A.6 Organization of information security

A.7 Human resource security

A.8 Asset management

A.9 Access control

A.10 Cryptography

A.11 Physical and environmental security

A.12 Operations security

A.13 Communication security

A.14 System acquisition, development, and maintenance

A.15 Supplier relationships

A.16 Information security incident management

A.17 Business continuity management

A.18 Compliance

Identify

Protect

Detect

Respond

Recover

ISO 27001:2013 ประกาศฯ ฉบับเดิม 2553, 2556 NIST Cybersecurity
Framework v.1.1 (2018)
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1. อ้างอิงการแบ่งหัวข้อตาม ISO/IEC 27001:2013
แล้วเสริมข้อก าหนดจาก NIST Cybersecurity Framework เวอร์ชัน 1.1 (2018)

2. ตรวจสอบข้อก าหนดเพ่ือให้ครอบคลุมและไม่ซ ้าซ้อนกับกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เช่น 
พ.ร.บ. คอมฯ, พ.ร.บ. ไซเบอร์ฯ, ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ

3. แนวทางการจัดท า (ร่าง) ประกาศฯ

ISO/IEC 27001:2013
ประกาศฯ
ฉบับเดิม

NIST Cybersecurity
Framework v.1.1 (2018)

(ร่าง) ประกาศฯ 
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ส่ิงที่ปรับปรุง เหตุผล

1. ปรับปรุงข้อก าหนด inventory of assets - ประกาศฯ ฉบับเดิม ก าหนดไว้รวมกับหัวข้ออื่น ประกาศฯ ฉบับปรับปรุงแยกให้
ชัดเจน

- หน่วยงานต้องท า inventory of assets ก่อนด าเนินการในส่วนอื่นที่เกีย่วข้อง 
เช่น information classification

2. เพ่ิมข้อก าหนด information transfer - ลดความเส่ียง กรณีข้อมูลรั่วไหลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนกิส์

3. ปรับปรุงข้อก าหนด media handling และ 
equipment handling

- ลดความเส่ียง กรณีอุปกรณ์สูญหาย ข้อมูลรั่วไหล หรือการติดมัลแวร์ จาก
การน าอุปกรณ์ภายนอกมาใช้ในหน่วยงาน หรือน าอุปกรณ์ของหนว่ยงานไปใช้
งานนอกสถานที่

4. เพ่ิมข้อก าหนด security in development and 
support process และ protection of test data

- เพ่ือแยกระบบที่ให้บริการกับระบบที่ใช้พัฒนาหรอืทดสอบ ลดความเส่ียง กรณี
ข้อมูลรั่วไหลจากระบบที่ใช้พัฒนาหรอืทดสอบ

5. เพ่ิมข้อก าหนด logging and monitoring, 
vulnerability management และ security 
incident management

- สอดคล้องกับ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ, พ.ร.บ. ไซเบอร์ฯ
- ลดความเส่ียง กรณีระบบถูกโจมตผี่านช่องโหว่
- เพ่ือระบุช่องทางการรบัแจ้งและประสานงานช่องโหว่หรือเหตภุยัคุกคาม

6. ตัดข้อก าหนด
- 6 business requirement for access control
- 9 (4) remote diagnostic port protection
- 9 (6) network connection control, และ
- 9 (7) network routing control

- เนื้อหาครอบคลุมในข้อก าหนดอื่น ๆ เช่น access control และ network 
security

4. สรุปการปรับปรุง (ร่าง) ประกาศฯ 

9



5. เปรียบเทียบ (ร่าง) ประกาศฯ กับ ISO/IEC 27001:2013 
และ NIST Cybersecurity Framework เวอร์ชัน 1.1
(2018)
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ISO 27001:2013 (ร่าง) ประกาศฯ NIST Cybersecurity
Framework v.1.1 (2018)

เปรียบเทียบ (ร่าง)
ประกาศฯ กับ ISO/IEC 

27001:2013 และ 
NIST Cybersecurity 

Framework v.1.1 (2018)

รวม 52 ข้อย่อย

Identify

Protect

Detect

Respond

Recover

ข้อ 3 ค ำนิยำม (7)

ข้อ 4 นโยบำยในกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศ (1)

ข้อ 5 แนวปฏิบัติในกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศ (1)

ข้อ 6 ประกำศนโยบำยและแนวปฏิบัติ (1)

ข้อ 7 ก ำหนดผู้รับผิดชอบในกำรน ำนโยบำยและขอ้ปฏิบัติไปด ำเนินกำร(1)

ข้อ 8 ทบทวนปรับปรุงนโยบำยและข้อปฏิบัติ (1) 

ข้อ 9 กำรบริหำรจัดกำรสินทรัพย์ (4) 

ข้อ 10 กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง (2) 

ข้อ 11 กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคล (3) 

ข้อ 12 กำรควบคุมกำรเข้ำถึง (8) 

ข้อ 13 กำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยในกำรปฏิบัติงำน (12) 

ข้อ 14 กำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยเครือข่ำย (3) 

ข้อ 15 กำรบริหำรจัดกำรสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัย (3)

ข้อ 16 กำรบริหำรจัดกำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ (1)

ข้อ 17 กำรบริหำรจัดกำรบุคคลที่สำม (1)

ข้อ 18 กำรทบทวนรำยกำรมำตรฐำน ระเบียบข้อบังคับ และกฎหมำย (1)

ข้อ 19 กำรตรวจสอบควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศ (1) 

ข้อ 20 CEO เป็นผู้รับผิดชอบควำมเสียหำยท่ีเกิดขึ้น (1)

Clause 4 Context of organization

Clause 5 Leadership (Leadership, Policy, Responsibilities)

Clause 6 Planning (Risk assessment, Risk treatment)

Clause 7 Support (Awareness, Communication, Documented 
information) 

Clause 8 Operation (Risk assessment, Risk treatment)

Clause 9 Performance evaluation (Internal audit)

Clause 10 Improvement

A.5 Information security policies

A.6 Organization of information security

A.7 Human resource security

A.8 Asset management

A.9 Access control

A.10 Cryptography

A.11 Physical and environmental security

A.12 Operations security

A.13 Communication security

A.14 System acquisition, development, and maintenance

A.15 Supplier relationships

A.16 Information security incident management

A.17 Business continuity management

A.18 Compliance 11



นโยบายและแนวปฏิบัติฯ การด าเนินการ

ผ่านการเห็นชอบจาก คธอ. แล้ว ต้องทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติฯ โดยอ้างอิงประกาศฯ ฉบับ

ปรับปรุง ภายใน 180 วัน

อยู่ระหว่างการจัดท า อ้างอิงนโยบายและแนวปฏิบัติฯ ตามร่างประกาศฯ ฉบับปรับปรุง

6. แนวทางหลังประกาศฯ มีผลบังคับใช้

12

หมายเหต:ุ 
สพธอ. อยู่ระหว่างจัดท าคู่มือการก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติฯ ที่สอดคล้องกับประกาศฯ ฉบับปรับปรุง



คู่มือ
การก าหนด
นโยบายและ
แนวปฏิบัติฯ

สนับสนุน
การจัดท า
นโยบายและ
แนวปฏิบัติฯ

7. แนวทางการสนับสนุนหน่วยงานของรัฐ

ตรวจสอบ
ความสอดคล้อง
ของนโยบายและ
แนวปฏิบัติฯ

ประกาศฯ 
ฉบับปรับปรุง
มีผลบังคับใช้

บริการ
เฝ้าระวัง

และแจ้งเตือน
ภัยคุกคาม

13



Q&A

ดาวน์โหลดร่างประกาศที่นี่ >



Thank you

ดาวน์โหลดร่างประกาศที่นี่ >

สอบถามข้อมูลหรือมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเตมิ โปรดติดต่อ

natchapol@etda.or.th

ตั้งแต่วันนี้จนถึง 25 กันยายน 2563


