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นโยบายดา้นความมัน่คง

ปลอดภยัที่เหมาะสมสําหรบั

สถาบนัการศึกษาโอภาส  หมื่นแสน

หวัหนา้ฝ่ายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

สํานกับริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่

Digital Economy

 Digital Economy = IT + Telecom  

+  Broadcast + Convergence
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ยทุธศาสตร์

1. การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานดิจิทลั (Hard Infrastructure)
2. การสรา้งความมัน่คงปลอดภยั และความเชื่อมัน่ในการทําธุรกรรมดว้ยเทคโนโลยี

ดิจิทลั (Soft Infrastructure)

3. โครงสรา้งพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการใหบ้ริการ (Service 
Infrastructure)
4. การส่งเสริมและสนบัสนุนดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจ (Digital Economy 
Promotion)
5. ดิจิทลัเพื่อสงัคมและทรพัยากรความรู ้(Digital Society)
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Cyber Security

Information Technology
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PDCA
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กฎหมายไทย vs Seurity Standard

บังคับใช้เมื่อพ้นกาํหนด  30 วนันับแต่วนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา

เริ่มบังคับใช้ 18 กรกฎาคม 2550 เป็นต้นไป

http://network.cm.edu 31
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การปฏิบัติตาม พรบ. ว่าด้วยการกระทาํความผิดเกี่ยวกับคอมพวิเตอร์ 

พ.ศ.2550 ในแง่มุมของผู้ให้บริการ

การปฏิบัตติาม พรบ. ว่าด้วยการกระทาํความผิดเกี่ยวกับคอมพวิเตอร์

 มาตรา ๒๖ ผูใ้หบ้ริการตอ้งเก็บรักษาขอ้มูลจราจรทางคอมพิวเตอรไ์วไ้มน่อ้ย

กวา่เกา้สิบวนันับแตว่นัที่ขอ้มูลนั้นเขา้สูร่ะบบคอมพิวเตอร ์แตใ่นกรณีจาํเป็น

พนักงานเจา้หนา้ที่จะสั่งใหผู้ใ้หบ้ริการผูใ้ดเก็บรักษาขอ้มูลจราจรทาง

คอมพิวเตอรไ์วเ้กินเกา้สิบวนัแตไ่มเ่กินหนึ่งปีเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายและ

เฉพาะคราวก็ได ้

ผูใ้หบ้ริการผูใ้ดไมป่ฏิบตัิตามมาตรานี้ ตอ้งระวางโทษปรับไมเ่กิน

หา้แสนบาท

การปฏิบัตติาม พรบ. ว่าด้วยการกระทาํความผิดเกี่ยวกับคอมพวิเตอร์

มาตรา ๑๕ ผูใ้หบ้รกิารผูใ้ดจงใจสนบัสนุนหรอืยนิยอมใหม้กีาร

กระทาํความผดิตามมาตรา ๑๔ ในระบบคอมพวิเตอรท์ีอ่ยู ่ใน

ความควบคมุของตนตอ้งระวางโทษเช่นเดียวกบัผูก้ระทาํ

ความผิดตามมาตรา ๑๔

36

มาตรา ๑๔ ผู้ใดกระทาํความผดิทีร่ะบุไว้ดงัต่อไปนี ้ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกนิห้าปี หรือ

ปรับไม่เกนิหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

(๑) นําเข้าสู่ระบบคอมพวิเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพวิเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือ 

ข้อมูลคอมพวิเตอร์อนัเป็นเทจ็ โดยประการทีน่่าจะเกดิความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน

(๒) นําเข้าสู่ระบบคอมพวิเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพวิเตอร์อนัเป็นเทจ็ โดยประการทีน่่าจะเกดิ

ความเสียหายต่อความมัน่คงของประเทศหรือก่อให้เกดิความตื่นตระหนกแก่ประชาชน

(๓) นําเข้าสู่ระบบคอมพวิเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพวิเตอร์ใดๆ อนัเป็นความผดิเกีย่วกบัความ

มัน่คงแห่งราชอาณาจักรหรือความผดิเกีย่วกบัการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา

(๔) นําเข้าสู่ระบบคอมพวิเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพวิเตอร์ใดๆ ทีม่ลีกัษณะอนัลามกและ

ข้อมูลคอมพวิเตอร์นั้นประชาชนทัว่ไปอาจเข้าถงึได้

(๕) เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพวิเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพวิเตอร์ตาม (๑) 

(๒) (๓) หรือ (๔)
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การปฏิบัติตาม พรบ. ว่าด้วยการกระทาํความผิดเกี่ยวกับคอมพวิเตอร์

การปฏิบัตติาม พรบ. ว่าด้วยการกระทาํความผิดเกี่ยวกับคอมพวิเตอร์

 สิง่ทีผู่ด้แูลระบบและเครอืขา่ยคอมพวิเตอรจ์ะตอ้งปฏบิตัิ

 ประกาศกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร เรือ่ง หลกัเกณฑก์ารเกบ็รกัษาขอ้มลู
จราจรทางคอมพวิเตอรข์องผูใ้หบ้รกิาร พ.ศ.2550

 ผูใ้หบ้รกิาร 2 ประเภท

 (1) Internet Access Service Provider
 ก. Telecom. & Broadcast carrier Service Provider

Fix Line Service Provider
Mobile service Provider
Leased Circuit Service Provider
Satellite Service Provider

การปฏิบัตติาม พรบ. ว่าด้วยการกระทาํความผิดเกี่ยวกับคอมพวิเตอร์

 ข. Access Service Provider ****

ISP
โรงแรม, รา้นอาหาร

หน่วยงานราชการ, สถาบนัการศกึษา, บรษิทั

 ค. Hosting Service Provider 

Web Hosting
File Server & File Sharing
Mail Server Service Provider
Data Center

การปฏิบัตติาม พรบ. ว่าด้วยการกระทาํความผิดเกี่ยวกับคอมพวิเตอร์

 ง. Internet Café
Internet Café
Game Online

 (2) Content Service Provider
 Application Service Provider
 Webboard , Blog
 Internet Banking, E-Payment Service Provider
 Web Service
 E-commerce
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การปฏิบัตติาม พรบ. ว่าด้วยการกระทาํความผิดเกี่ยวกับคอมพวิเตอร์

ขอ้ ๗ ผูใ้หบ้ริการมีหนา้ที่เก็บรกัษาขอ้มูลจราจรทางคอมพิวเตอร ์ดงันี้

(๒) ผูใ้หบ้ริการตามขอ้ ๕ (๑) ข. มีหนา้ที่เก็บขอ้มูลจราจรทาง

คอมพิวเตอรต์ามภาคผนวก ข. ๒ ตามประเภท ชนิดและหนา้ที่การ

ใหบ้ริการ

42

เริ่มจัดเกบ็ข้อมูลตั้งแต่วนัที ่23 สิงหาคม 2551 เป็นต้นไป

2/14(14%)
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พรบ. ธรุกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 2544(2551)
หมวดที ่4 ธรุกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

มาตรา 35 คําขอ การอนญุาต การจดทะเบียน คําสัง่ทาง

ปกครอง การชําระเงิน การประกาศหรือการดําเนินการใดๆ 

ตามกฎหมายกบหน่วยงานของรัฐ
...การออกพระราชกฤษฎีกา

พรฎ.กําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการในการทําธรุกรรม

ทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ 2549
ม.3 ระบบเอกสาร

ม.5 จดัทําแนวนโยบายและแนวปฏิบตัิในการรักษา

ความมัน่คงปลอดภยัดา้นสารสนเทศ
ม.6-8 คุม้ครองข้อมูลส่วนบคุคล

พรฎ.ว่าดว้ยวิธีการแบบปลอดภยัในการ

ทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 2553

ม.5 (1) หน่วยงานความมัน่คง

(2) หน่วยงานโครงสร้างพืน้ฐาน

*** รายละเอียดครบ

Access 
Control

DR
Plan

Risk 

Management

แนวนโยบายและแนวปฏิบตัิในการรักษา

ความมัน่คงปลอดภยัดา้นสารสนเทศของ

หน่วยงานภาครัฐ 2553

แนวนโยบายและแนวปฏิบตัิในการ

คุม้ครองข้อมูลส่วนบคุคลของหน่วยงาน

ของรัฐ 2553
OECD, HIPAA

โครงสร้าง

Access Control

 User access control – การบริหารจดัการการเขา้ถึงของผูใ้ชง้าน

 User responsibilities –  การกาํหนดหนา้ที่ความรับผิดชอบของผูใ้ชง้าน

 Network access control – การควบคุมการเขา้ถึงเครือขา่ย

 Operation system access control – การควบคุมการเขา้ถึงระบบปฏิบตัิการ

 application and information access control – การควบคุมการเขา้ถึง
โปรแกรมประยุกตห์รือแอพพลิเคชัน่และสารสนเทศ

 การจดัทําระบบสํารอง

 การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงดา้นสารสนเทศ
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9/14(64%)

ISO27001 for Education
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11/14(79%)
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ISO27001

พรบ.คอม

14%

แนวนโยบาย

64%

Possibles
79%

กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล พ.ศ. ....

 ร่าง พ.ร.บ.วา่ด้วยการสง่เสริมเศรษฐกิจดจิิทลั พ.ศ. ....     

 ร่าง พ.ร.บ.กองทนุพฒันาดจิิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม พ.ศ. ..

 ร่าง พ.ร.บ.องค์กรจดัสรรคลื่นความถี่และกํากบัการประกอบกิจการวทิยกุระจายเสียง วทิยโุทรทศัน์ และกิจการ

โทรคมนาคม (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....

 ร่าง พ.ร.ฎ.จดัตัง้สํานกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....

 ร่างพระราชบญัญตัวิา่ด้วยธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์

 ร่างพระราชบญัญตัวิา่ด้วยคณะกรรมการดจิิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ

 ร่างพระราชบญัญตัปิรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม เพื่อกําหนดให้มีกระทรวงดจิิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม

ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภยัไซเบอร์
สํานักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภยัไซเบอร์แห่งชาต ิ(กปช)

มาตรา 28 มีอํานาจให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการภายใต้กฎหมายที่กําหนด และยงัสามารถติดตามการทํางานได้ หน่วยงานรัฐต้องให้

ความร่วมมือในการปฎิบตัิหน้าที่

       

มาตรา 29 สามารถสัง่ให้หน่วยงานรัฐแจ้งชื่อผู้ รับผิดชอบในพืน้ที่ มารับมอบหมายภารกิจและดําเนินการปอ้งกนัและแก้ไขปัญหาภยั

คกุคามทางไซเบอร์ และหากไม่ปฎิบตัิตามถือวา่มีความผิด

        

มาตรา 34 “ในกรณีที่มีความจําเป็นเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมัน่คงปลอดภยัทางไซเบอร์ที่อาจกระทบตอ่ความมัน่คงทางการเงิน

และการพาณิชย์ หรือความมัน่คงของประเทศ กปช.อาจสัง่การให้หน่วยงานภาคเอกชนกระทําการหรืองดเว้นกระทําการอย่างใดอย่าง

หนึง่ และให้รายงานผลการปฏิบตัิการตอ่ กปช.ตามที่ กชป.ประกาศกําหนด”

        

ตามนยัของมาตรา 34 เท่ากบัวา่ กปช.สามารถใช้อํานาจสัง่การได้หมดทัง้หน่วยงานรัฐและภาคเอกชน โดยอ้างถึงความจําเป็นในการ

รักษาความมัน่คงปลอดภยัทางไซเบอร์เท่านัน้
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ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภยัไซเบอร์
  “เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตัิหน้าที่ตามพระราชบญัญตัินีใ้ห้พนกังานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนงัสือจากเลขาธิการ มีอํานาจ

หน้าที่ดงัตอ่ไปนี ้

       

       (1)มีหนงัสือสอบถามหรือเรียกให้หน่วยงานของรัฐ หรือบคุคลใดๆ มาให้ถ้อยคํา สง่คําชีแ้จงเป็นหนงัสือ หรือสง่บญัชี เอกสาร หรือ

หลกัฐานใดๆ มาเพื่อตรวจสอบหรือให้ข้อมลูเพื่อเป็นประโยชน์ในการปฎิบตัิการตามพระราชบญัญตัินี ้

       

       (2)มีหนงัสือขอให้หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานเอกชนดําเนินการเพื่อประโยชน์แห่งการปฎิบตัิหน้าที่ของ กปช.

       

       (3)เข้าถึงข้อมลูการติดตอ่สื่อสารทัง้ทางไปรษณีย์ โทรเลข โทรศพัท์โทรสาร คอมพิวเตอร์ เครื่องมือ หรืออปุกรณ์ในการสื่อสารสื่อ

       

       อิเลก็ทรอนิกส์หรือสื่อทางเทคโนโลยีสารสนเทศใด เพื่อประโยชน์ในการปฎิบตัิการเพื่อการรักษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์

 ร่าง พ.ร.บ. กองทุนพฒันาดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสังคม

ขอบพระคุณครับ
Credit: สํานกังานคณะกรรมการธรุกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ (สพธอ)

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (MICT)
AcinfoTec
ITU

โอภาส หมืน่แสน
opas.m@cmu.ac.th


