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ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ
ของหนวยงานของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๕๓
ดวยปญหาดานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยใหกับสารสนเทศมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นทั้งในประเทศ
และต า งประเทศ อี ก ทั้ ง ยั งมี แ นวโน ม ที่ จ ะส ง ผลกระทบตอ ภาครั ฐ และภาคธุร กิ จ มากขึ้น ทํ า ให
ผูประกอบการ ตลอดจนองคกร ภาครัฐ และภาคเอกชนที่มีการดําเนินงานใด ๆ ในรูปของขอมูล
อิเล็กทรอนิกสผานระบบสารสนเทศขององคกร ขาดความเชื่อมั่นตอการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
ในทุ ก รู ป แบบ ประกอบกั บ คณะกรรมการธุ ร กรรมทางอิเ ล็ ก ทรอนิ ก ส ต ระหนั ก ถึ ง ความจํ า เป น
ที่จะสงเสริมและผลักดันใหประเทศสามารถยกระดับการแขงขันกับประเทศอื่น ๆ โดยการนําระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกตใชประกอบการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสอยางแพรหลาย
จึงเห็นความสําคัญที่จะนํากฎหมาย ขอบังคับตาง ๆ มาบังคับใชกับการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
ทั้งในสวนที่ตองกระทําและในสวนที่ตองงดเวนการกระทํา เพื่อชวยใหการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
ของหนวยงานของรัฐมีความมั่นคงปลอดภัยและมีความนาเชื่อถือ
เพื่อ ใหการดําเนินการใด ๆ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสกับหนวยงานของรัฐ หรือโดย
หนวยงานของรัฐมีความมั่นคงปลอดภัยและเชื่อถือได ตลอดจนมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับในระดับสากล
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส จึงเห็นควรกําหนดแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศของหนวยงานของรัฐ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๗ และมาตรา ๘ แหงพระราชกฤษฎีกากําหนด
หลักเกณฑและวิธีการในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๔๙ คณะกรรมการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสจึงไดจัดทําประกาศฉบับนี้ เพื่อเปนแนวทางเบื้องตนใหหนวยงานของรัฐ
ใชในการกําหนดนโยบาย และขอปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ ซึ่งอยางนอย
ตองประกอบดวยสาระสําคัญ ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ในประกาศนี้
(๑) ผูใชงาน หมายความวา ขาราชการ เจาหนาที่ พนักงานของรัฐ ลูกจาง ผูดูแลระบบ
ผูบริหารขององคกร ผูรับบริการ ผูใชงานทั่วไป
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(๒) สิทธิของผูใชงาน หมายความวา สิทธิทั่วไป สิทธิจําเพาะ สิทธิพิเศษ และสิทธิอื่นใด
ที่เกี่ยวของกับระบบสารสนเทศของหนวยงาน
(๓) สินทรัพย (asset) หมายความวา สิ่งใดก็ตามที่มีคุณคาสําหรับองคกร
(๔) การเขาถึงหรือควบคุมการใชงานสารสนเทศ หมายความวา การอนุญาต การกําหนดสิทธิ
หรือการมอบอํานาจใหผูใชงาน เขาถึงหรือใชงานเครือขายหรือระบบสารสนเทศ ทั้งทางอิเล็กทรอนิกส
และทางกายภาพ รวมทั้งการอนุญาตเชนวานั้นสําหรับบุคคลภายนอก ตลอดจนอาจกําหนดขอปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเขาถึงโดยมิชอบเอาไวดวยก็ได
(๕) ความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ (information security) หมายความวา การธํารงไว
ซึ่งความลับ (confidentiality) ความถูกตองครบถวน (integrity) และสภาพพรอมใชงาน (availability)
ของสารสนเทศ รวมทั้งคุณสมบัติอื่น ไดแกความถูกตองแทจริง (authenticity) ความรับผิด (accountability)
การหามปฏิเสธความรับผิด (non-repudiation) และความนาเชื่อถือ (reliability)
(๖) เหตุการณดานความมั่น คงปลอดภัย (information security event) หมายความวา
กรณีที่ระบุการเกิดเหตุการณ สภาพของบริการหรือเครือขายที่แสดงใหเห็น ความเปนไปไดที่จะเกิด
การฝาฝนนโยบายดานความมั่นคงปลอดภัยหรือมาตรการปองกันที่ลมเหลว หรือเหตุการณอันไมอาจรู
ไดวาอาจเกี่ยวของกับความมั่นคงปลอดภัย
(๗) สถานการณดานความมั่นคงปลอดภัยที่ไมพึงประสงคหรือไมอาจคาดคิด (information
security incident) หมายความวา สถานการณดานความมั่นคงปลอดภัยที่ไมพึงประสงคหรือไมอาจคาดคิด
(unwanted or unexpected) ซึ่งอาจทําใหระบบขององคกรถูกบุกรุกหรือโจมตี และความมั่น คง
ปลอดภัยถูกคุกคาม
ขอ ๒ หน ว ยงานของรั ฐ ต อ งจั ด ให มี น โยบายในการรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย
ดานสารสนเทศของหนวยงานเปนลายลักษณอักษร ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยเนื้อหา ดังตอไปนี้
(๑) การเขาถึงหรือควบคุมการใชงานสารสนเทศ
(๒) จัดใหมีระบบสารสนเทศและระบบสํารองของสารสนเทศซึ่งอยูในสภาพพรอมใชงาน
และจั ด ทํ า แผนเตรี ย มความพร อ มกรณี ฉุ ก เฉิ น ในกรณี ที่ ไ ม ส ามารถดํ า เนิ น การด ว ยวิ ธี ก าร
ทางอิเล็กทรอนิกสเพื่อใหสามารถใชงานสารสนเทศไดตามปกติอยางตอเนื่อง
(๓) การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงดานสารสนเทศอยางสม่ําเสมอ
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ขอ ๓ หน ว ยงานของรั ฐ ต อ งจั ด ให มี ข อ ปฏิ บั ติ ใ นการรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย
ดานสารสนเทศของหนวยงาน ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยกระบวนการ ดังตอไปนี้
(๑) หนวยงานของรัฐ ตองจั ดทําข อปฏิบั ติที่สอดคลอ งกับนโยบายการรักษาความมั่น คง
ปลอดภัยดานสารสนเทศของหนวยงาน
(๒) หนวยงานของรัฐตองประกาศนโยบายและขอปฏิบัติดังกลาว ใหผูเกี่ยวของทั้งหมดทราบ
เพื่อใหสามารถเขาถึง เขาใจ และปฏิบัติตามนโยบายและขอปฏิบัติได
(๓) หนวยงานของรัฐตองกําหนดผูรับผิดชอบตามนโยบายและขอปฏิบัติดังกลาวใหชัดเจน
(๔) หนวยงานของรัฐตองทบทวนปรับปรุงนโยบายและขอปฏิบัติใหเปนปจจุบันอยูเสมอ
ขอ ๔ ขอปฏิบัติในดานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ตองมีเนื้อหาอยางนอยครอบคลุม
ตามขอ ๕ - ๑๕
ขอ ๕ ใหมีขอกําหนดการเขาถึงและควบคุม การใชงานสารสนเทศ (access control)
ซึ่งตองมีเนื้อหาอยางนอย ดังนี้
(๑) หนวยงานของรัฐตองมีการควบคุมการเขาถึงขอมูลและอุปกรณในการประมวลผลขอมูล
โดยคํานึงถึงการใชงานและความมั่นคงปลอดภัย
(๒) ในการกํ า หนดกฎเกณฑ เ กี่ ย วกั บ การอนุ ญ าตให เ ข า ถึ ง ต อ งกํ า หนดตามนโยบาย
ที่เกี่ยวของกับการอนุญาต การกําหนดสิทธิ หรือการมอบอํานาจของหนวยงานของรัฐนั้น ๆ
(๓) หนวยงานของรัฐตองกําหนดเกี่ยวกับประเภทของขอมูล ลําดับความสําคัญ หรือลําดับ
ชั้นความลับของขอมูล รวมทั้งระดับชั้นการเขาถึง เวลาที่ไดเขาถึง และชองทางการเขาถึง
ขอ ๖ ใหมีขอกําหนดการใชงานตามภารกิจเพื่อควบคุมการเขาถึงสารสนเทศ (business
requirements for access control) โดยแบงการจัดทําขอปฏิบัติเปน ๒ สวนคือ การควบคุมการเขาถึง
สารสนเทศ และการปรั บปรุ ง ใหส อดคล อ งกั บข อ กํ า หนดการใช ง านตามภารกิ จและข อกํ า หนด
ดานความมั่นคงปลอดภัย
ขอ ๗ ให มี ก ารบริ ห ารจั ด การการเข า ถึ ง ของผู ใ ช ง าน (user access management)
เพื่อควบคุมการเขาถึงระบบสารสนเทศเฉพาะผูที่ไดรับอนุญาตแลว และผานการฝกอบรม หลักสูตร
การสรางความตระหนักเรื่องความมั่น คงปลอดภัยสารสนเทศ (information security awareness
training) เพื่อปองกันการเขาถึงจากผูซึ่งไมไดรับอนุญาต โดยตองมีเนื้อหาอยางนอย ดังนี้
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(๑) สรางความรูความเขาใจใหกับผูใชงาน เพื่อใหเกิดความตระหนัก ความเขาใจถึงภัย
และผลกระทบที่เกิดจากการใชงานระบบสารสนเทศโดยไมระมัดระวังหรือรูเทาไมถึงการณ รวมถึง
กําหนดใหมีมาตรการเชิงปองกันตามความเหมาะสม
(๒) การลงทะเบียนผูใชงาน (user registration) ตองกําหนดใหมีขั้นตอนทางปฏิบัติสําหรับ
การลงทะเบียนผูใ ชงานเมื่อมีการอนุญาตใหเขาถึงระบบสารสนเทศ และการตัดออกจากทะเบียน
ของผูใชงานเมื่อมีการยกเลิกเพิกถอนการอนุญาตดังกลาว
(๓) การบริหารจัดการสิทธิของผูใ ชงาน (user management) ตองจัดใหมีก ารควบคุม
และจํากัดสิทธิเพื่อเขาถึงและใชงานระบบสารสนเทศแตละชนิดตามความเหมาะสม ทั้งนี้รวมถึงสิทธิจําเพาะ
สิทธิพิเศษ และสิทธิอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการเขาถึง
(๔) การบริหารจัดการรหัสผานสําหรับผูใชงาน (user password management) ตองจัดใหมี
กระบวนการบริหารจัดการรหัสผานสําหรับผูใชงานอยางรัดกุม
(๕) การทบทวนสิทธิการเขาถึงของผูใชงาน (review of user access rights) ตองจัดใหมี
กระบวนการทบทวนสิทธิการเขาถึงของผูใชงานระบบสารสนเทศตามระยะเวลาที่กําหนดไว
ขอ ๘ ใหม ีก ารกํา หนดหนา ที ่ค วามรับ ผิด ชอบของผู ใ ชง าน (user responsibilities)
เพื่อปองกัน การเขาถึงโดยไมไดรับอนุญาต การเปดเผย การลวงรู หรือการลักลอบทําสําเนาขอมูล
สารสนเทศและการลักขโมยอุปกรณประมวลผลสารสนเทศ โดยตองมีเนื้อหาอยางนอย ดังนี้
(๑) การใชงานรหัสผาน (password use) ตองกําหนดแนวปฏิบัติที่ดีสําหรับผูใชงานในการ
กําหนดรหัสผาน การใชงานรหัสผาน และการเปลี่ยนรหัสผานที่มีคุณภาพ
(๒) การปองกันอุปกรณในขณะที่ไมมีผูใชงานที่อุปกรณ ตองกําหนดขอปฏิบัติที่เหมาะสม
เพื่อปองกันไมใหผูไมมีสิทธิสามารถเขาถึงอุปกรณของหนวยงานในขณะที่ไมมีผูดูแล
(๓) การควบคุมสินทรัพยสารสนเทศและการใชงานระบบคอมพิวเตอร (clear desk and
clear screen policy) ตองควบคุม ไมใ หสิน ทรัพ ยส ารสนเทศ เชน เอกสาร สื่อ บัน ทึก ขอ มูล
คอมพิวเตอร หรือสารสนเทศ อยูในภาวะซึ่งเสี่ยงตอการเขาถึงโดยผูซึ่งไมมีสิทธิ และตองกําหนดให
ผูใชงานออกจากระบบสารสนเทศเมื่อวางเวนจากการใชงาน
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(๔) ผูใชงานอาจนําการเขารหัส มาใชกับขอมูลที่เปนความลับ โดยใหปฏิบัติตามระเบียบ
การรักษาความลับทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔
ขอ ๙ ใหมีการควบคุม การเขา ถึง เครือ ขา ย (network access control) เพื่อ ปอ งกัน
การเขาถึงบริการทางเครือขายโดยไมไดรับอนุญาต โดยตองมีเนื้อหาอยางนอย ดังนี้
(๑) การใชงานบริการเครือขาย ตองกําหนดใหผูใ ชงานสามารถเขาถึงระบบสารสนเทศ
ไดแตเพียงบริการที่ไดรับอนุญาตใหเขาถึงเทานั้น
(๒) การยืนยันตัวบุคคลสําหรับผูใชที่อยูภายนอกองคกร (user authentication for external
connections) ตองกําหนดใหมีการยืนยันตัวบุคคลกอนที่จะอนุญาตใหผูใชที่อยูภายนอกองคกรสามารถ
เขาใชงานเครือขายและระบบสารสนเทศขององคกรได
(๓) การระบุอุปกรณบนเครือขาย (equipment identification in networks) ตองมีวิธีการ
ที่สามารถระบุอุปกรณบนเครือขายได และควรใชการระบุอุปกรณบนเครือขายเปนการยืนยัน
(๔) การปองกันพอรตที่ใชสําหรับตรวจสอบและปรับแตงระบบ (remote diagnostic and
configuration port protection) ตองควบคุมการเขาถึงพอรตที่ใชสําหรับตรวจสอบและปรับแตงระบบ
ทั้งการเขาถึงทางกายภาพและทางเครือขาย
(๕) การแบงแยกเครือ ขา ย (segregation in networks) ตอ งทํา การแบง แยกเครือ ขา ย
ตามกลุมของบริการสารสนเทศ กลุมผูใชงาน และกลุมของระบบสารสนเทศ
(๖) การควบคุมการเชื่อมตอทางเครือขาย (network connection control) ตองควบคุม
การเขาถึง หรือใชงานเครือ ขายที่ มีการใชรว มกัน หรือเชื่ อมตอ ระหว างหน วยงานใหส อดคล องกั บ
ขอปฏิบัติการควบคุมการเขาถึง
(๗) การควบคุมการจัดเสนทางบนเครือขาย (network routing control) ตองควบคุมการจัด
เสน ทางบนเครือขายเพื่อ ใหการเชื่อมตอของคอมพิวเตอรและการสงผานหรือไหลเวียนของขอมูล
หรือสารสนเทศสอดคลองกับขอปฏิบัติการควบคุมการเขาถึงหรือการประยุกตใชงานตามภารกิจ
ขอ ๑๐ ใหมีการควบคุมการเขาถึงระบบปฏิบัติการ (operating system access control)
เพื่อปองกันการเขาถึงระบบปฏิบัติการโดยไมไดรับอนุญาต โดยตองมีเนื้อหาอยางนอย ดังนี้
(๑) การกํ า หนดขั้ น ตอนปฏิ บั ติ เ พื่ อ การเข า ใช ง านที่ มั่ น คงปลอดภั ย การเข า ถึ ง ระบบ
ปฏิบัติการจะตองควบคุมโดยวิธีการยืนยันตัวตนที่มั่นคงปลอดภัย

เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๗๘ ง

หนา ๑๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๓

(๒) การระบุและยืน ยัน ตัว ตนของผูใ ชง าน (user identification and authentication)
ตองกําหนดใหผูใชงานมีขอมูลเฉพาะเจาะจงซึ่งสามารถระบุตัวตนของผูใชงาน และเลือกใชขั้นตอน
ทางเทคนิคในการยืนยันตัวตนที่เหมาะสมเพื่อรองรับการกลาวอางวาเปนผูใชงานที่ระบุถึง
(๓) การบริหารจัดการรหัสผาน (password management system) ตองจัดทําหรือจัดใหมี
ระบบบริหารจัดการรหัสผานที่สามารถทํางานเชิงโตตอบ (interactive) หรือมีการทํางานในลักษณะ
อัตโนมัติ ซึ่งเอื้อตอการกําหนดรหัสผานที่มีคุณภาพ
(๔) การใชงานโปรแกรมอรรถประโยชน (use of system utilities) ควรจํากัดและควบคุม
การใช ง านโปรแกรมประเภทอรรถประโยชน เพื่ อ ป อ งกั น การละเมิ ด หรื อ หลี ก เลี่ ย งมาตรการ
ความมั่นคงปลอดภัยที่ไดกําหนดไวหรือที่มีอยูแลว
(๕) เมื่อมีการวางเวนจากการใชงานในระยะเวลาหนึ่งใหยุติการใชงานระบบสารสนเทศนั้น
(session time-out)
(๖) การจํากัดระยะเวลาการเชื่อมตอระบบสารสนเทศ (limitation of connection time)
ตองจํากัดระยะเวลาในการเชื่อมตอเพื่อใหมีความมั่นคงปลอดภัยมากยิ่งขึ้นสําหรับระบบสารสนเทศ
หรือแอพพลิเคชั่นที่มีความเสี่ยงหรือมีความสําคัญสูง
ขอ ๑๑ ใหมีการควบคุม การเขาถึงโปรแกรมประยุกตหรือแอพพลิเคชั่น และสารสนเทศ
(application and information access control) โดยตองมีการควบคุม ดังนี้
(๑) การจํากัดการเขาถึงสารสนเทศ (information access restriction) ตองจํากัดหรือควบคุม
การเขาถึงหรือเขาใชงานของผูใชงานและบุคลากรฝายสนับสนุนการเขาใชงานในการเขาถึงสารสนเทศ
และฟงกชัน (functions) ตาง ๆ ของโปรแกรมประยุกตหรือแอพพลิเคชั่น ทั้งนี้โดยใหสอดคลอง
ตามนโยบายควบคุมการเขาถึงสารสนเทศที่ไดกําหนดไว
(๒) ระบบซึ่งไวตอการรบกวน มีผลกระทบและมี ความสํา คัญสูงตอองคกร ตองไดรั บ
การแยกออกจากระบบอื่น ๆ และมีการควบคุมสภาพแวดลอมของตนเองโดยเฉพาะ ใหมีการควบคุม
อุปกรณคอมพิวเตอรและสื่อสารเคลื่อนที่และการปฏิบัติงานจากภายนอกองคกร (mobile computing
and teleworking)
(๓) การควบคุ ม อุ ป กรณ ค อมพิ ว เตอร แ ละสื่ อ สารเคลื่ อ นที่ ต อ งกํ า หนดข อ ปฏิ บั ติ
และมาตรการที่ เ หมาะสมเพื่ อปกป อ งสารสนเทศจากความเสี่ ยงของการใช อุ ปกรณค อมพิ ว เตอร
และสื่อสารเคลื่อนที่
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(๔) การปฏิบัติงานจากภายนอกสํานักงาน (teleworking) ตองกําหนดขอปฏิบัติ แผนงาน
และขั้นตอนปฏิบัติเพื่อปรับใชสําหรับการปฏิบัติงานขององคกรจากภายนอกสํานักงาน
ขอ ๑๒ หนวยงานของรัฐที่มีระบบสารสนเทศตองจัดทําระบบสํารอง ตามแนวทางตอไปนี้
(๑) ตองพิจารณาคัดเลือกและจัดทําระบบสํารองที่เ หมาะสมใหอยูใ นสภาพพรอมใชงาน
ที่เหมาะสม
(๒) ตองจัดทําแผนเตรียมความพรอมกรณีฉุกเฉินในกรณีที่ไมสามารถดําเนินการดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส เพื่อใหสามารถใชงานสารสนเทศไดตามปกติอยางตอเนื่อง โดยตองปรับปรุงแผน
เตรียมความพรอมกรณีฉุกเฉินดังกลาวใหสามารถปรับใชไดอยางเหมาะสมและสอดคลองกับการใชงาน
ตามภารกิจ
(๓) ตองมี การกําหนดหนาที่ และความรับผิ ดชอบของบุค ลากรซึ่งดู แลรั บผิด ชอบระบบ
สารสนเทศ ระบบสํารอง และการจัดทําแผนเตรียมพรอมกรณีฉุกเฉินในกรณีที่ไมสามารถดําเนินการ
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
(๔) ตองมีการทดสอบสภาพพรอมใชงานของระบบสารสนเทศ ระบบสํารองและระบบแผน
เตรียมพรอมกรณีฉุกเฉินอยางสม่ําเสมอ
(๕) สําหรับความถี่ของการปฏิบัติในแตละขอ ควรมีการปฏิบัติที่เพียงพอตอสภาพความเสี่ยง
ที่ยอมรับไดของแตละหนวยงาน
ขอ ๑๓ หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงดานสารสนเทศ
โดยตองมีเนื้อหาอยางนอย ดังนี้
(๑) หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงดานสารสนเทศที่อาจ
เกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศ (information security audit and assessment) อยางนอยปละ ๑ ครั้ง
(๒) ในการตรวจสอบและประเมิน ความเสี่ยงจะตองดําเนิน การ โดยผูตรวจสอบภายใน
หนวยงานของรัฐ (internal auditor) หรือโดยผูตรวจสอบอิสระดานความมั่นคงปลอดภัยจากภายนอก
(external auditor) เพื่อใหหนวยงานของรัฐไดทราบถึงระดับความเสี่ยงและระดับความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศของหนวยงาน
ขอ ๑๔ หนวยงานของรัฐ ตองกําหนดความรับผิดชอบที่ชัดเจน กรณีระบบคอมพิวเตอร
หรือขอมูลสารสนเทศเกิดความเสียหาย หรืออันตรายใด ๆ แกองคกรหรือผูหนึ่งผูใด อันเนื่องมาจาก

เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๗๘ ง

หนา ๑๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๓

ความบกพรอง ละเลย หรือฝาฝนการปฏิบัติตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยดานสารสนเทศ โดยกําหนดใหผูบริหารระดับสูง ซึ่งมีหนาที่ดูแลรับผิดชอบดานสารสนเทศ
ของหนวยงานของรัฐเปนผูรับผิดชอบตอความเสี่ยง ความเสียหาย หรืออันตรายที่เกิดขึ้น
ขอ ๑๕ หน ว ยงานของรัฐ สามารถเลื อกใช ขอ ปฏิบั ติ ใ นการรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย
ดานสารสนเทศ ที่ตางไปจากประกาศฉบับนี้ได หากแสดงใหเห็น วา ขอปฏิบัติที่เลือกใชมีความ
เหมาะสมกวา หรือเทียบเทา
ขอ ๑๖ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
รอยตรีหญิง ระนองรักษ สุวรรณฉวี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประธานกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส

