mk’

รายงานผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ
เรื่อง (ราง) มาตรฐานทางเทคนิคและ/หรือแนวปฏิบัติ
ดานความมัน่ คงปลอดภัยของโครงขายและระบบโทรคมนาคม

มีนาคม 2553

สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0 2271 0151-60 เว็บไซต: www.ntc.or.th

สารบัญ

หนา

สวนที่ 1

การจัดทํามาตรฐานทางเทคนิคและ/หรือแนวทางปฏิบตั ิดานความมัน่ คง
ปลอดภัยของโครงขายและระบบโทรคมนาคม (Network Security)
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สวนที่ 2

สรุปความคิดเห็นจากรับฟงความเห็นสาธารณะเรื่อง (ราง) มาตรฐานทาง
เทคนิคและ/หรือแนวปฏิบตั ดิ านความมั่นคงปลอดภัยของโครงขายและ
ระบบโทรคมนาคมและขอชี้แจงของคณะอนุกรรมการฯ
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สวนที่ 1
การจัดทํามาตรฐานทางเทคนิคและ/หรือแนวทางปฏิบัติ
ดานความมั่นคงปลอดภัยของโครงขาย
และระบบโทรคมนาคม (Network Security)

การจัดทํามาตรฐานทางเทคนิคและ/หรือแนวทางปฏิบัติดานความมั่นคงปลอดภัย
ของโครงขายและระบบโทรคมนาคม (Network Security)
1. ความเปนมา
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.) ไดแตงตั้งคณะกรรมการมาตรฐาน
กทช. เพื่อรับผิดชอบการศึกษา วิเคราะหมาตรฐานทางดานโทรคมนาคมและดานอื่นที่เกี่ยวของใน
ระดับสากล และเสนอแนะมาตรฐานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย รวมทั้งการกําหนดมาตรฐานและ
ลักษณะพึงประสงคทางดานเทคนิคในกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม ซึ่งรวมถึงการ
กํ า หนดมาตรฐานของระบบ โครงข า ย เครื่ อ งโทรคมนาคมและอุ ป กรณ ตลอดจนถึ ง ซอฟต แ วร
โทรคมนาคมที่เกี่ยวของ จัดลําดับความสําคัญในการกําหนดมาตรฐานใหสอดคลองและเหมาะสมกับ
สภาพการณ โดยมีวาระในการปฏิบัติหนาที่ 1 ป ตามคําสั่งคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
ที่ 4/2552
คณะกรรมการมาตรฐาน กทช. ไดมีคําสั่งที่ 4/2552 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง
แตงตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจจัดทํามาตรฐานทางเทคนิคดานความมั่นคงปลอดภัยของโครงขาย
และระบบโทรคมนาคม (Network Security) โดยใหดําเนินการยกรางมาตรฐานทางเทคนิคและ/หรือ
แนวทางปฏิบัติดานความมั่นคงปลอดภัยของโครงขายและระบบโทรคมนาคม (Network Security) ให
แลวเสร็จภายใน 90 วัน หลังจากมีคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการฯ พรอมทั้งจัดใหมีการรับฟงความ
คิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสี ยและผู มีสวนเกี่ยวของ เกี่ยวกับรางมาตรฐานทางเทคนิค และ/หรื อ
แนวทางปฏิบัติที่ไดจัดทําขึ้นและนําขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะที่ไดรับไปพิจารณาปรับปรุงแกไขราง
มาตรฐานทางเทคนิค และ/หรือ แนวทางปฏิบัติ ใหครบถวนสมบูรณ กอนนําเสนอรางที่ปรับปรุงแลว
พรอมรายงานสรุปผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการมาตรฐาน กทช. ภายใน 120 วันหลังจากมี
คําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการฯ
2. การดําเนินงาน
คณะอนุ กรรมการเฉพาะกิจจั ดทํามาตรฐานทางเทคนิคดานความมั่นคงปลอดภัยของ
โครงขายและระบบโทรคมนาคม (Network Security) ไดประชุมรวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง เพื่อพิจารณา หารือ
ในประเด็นที่เกี่ยวของกับการจัดทํารางมาตรฐานทางเทคนิค และ/หรือแนวทางปฏิบัติดานความมั่นคง
ปลอดภัยของโครงขายและระบบโทรคมนาคม รวมทั้งแนวทางการบังคับใชและประเด็นกฎหมายที่
เกี่ยวของ โดยไดจัดทํารางมาตรฐานทางเทคนิคและ/หรือแนวทางปฏิบัติที่สมควรใชงานในประเทศ
ไทย ซึ่งอางอิงเนื้อหาจากมาตรฐาน ITU-T Recommendation X.1051 (02/2008) Information
technology – Security techniques – Information security management guidelines for
telecommunications organization based on ISO/IEC 27002 ซึ่งประกอบดวยแนวทางในการ
ปฏิ บั ติ ต ามและบริ ห ารจั ด การความมั่ น คงปลอดภั ย สํ า หรั บ สารสนเทศสํ า หรั บ องค ก รที่ ใ ห บ ริ ก าร
โทรคมนาคม และมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย รวมไปถึงแนวทางการบังคับใชและ
ประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวของที่สมควรใชงานในประเทศไทย เรียบรอยตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด
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ในการประชุมคณะกรรมการมาตรฐาน กทช. ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2553
ประธานอนุกรรมการฯ ไดนําเสนอรางประกาศ ฯ ตอคณะกรรมการมาตรฐาน กทช. เพื่อขอความ
เห็นชอบในการจัดรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียและผูมีสวนเกี่ยวของ
ตอมาคณะอนุกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2553 และครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 18
และ 28 มกราคม 2553 ไดพิจารณาปรับปรุงรางประกาศฯ และดําเนินการรวมรางประกาศ ฯ 2 ฉบับ
เปนฉบับเดียวกัน และมีมติใหจัดรับฟงความคิดเห็นฯ ในวันศุกรที่ 19 กุมภาพันธ 2553 เวลา 13.00
– 16.30 ณ.โรงแรมรามาการเดนส กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีผูเขารวมการจัดรับฟงความคิดเห็นที่มีการ
ลงนามรับเอกสารรวมจํานวน 150 คน
3. ผลการจัดรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ
การรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น สาธารณะ คณะอนุ ก รรมการฯ ได นํ า เสนอประกาศซึ่ ง
ประกอบดวยมาตรฐานทางเทคนิคในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของโครงขายฯ และมาตรการขั้น
ต่ําที่จะบังคับใชกับผูประกอบกิจการโทรคมนาคมแตละกลุม
จากการพิจารณาความเห็นและขอเสนอทั้งหมดที่ไดรับจากการจัดรับฟงความคิดเห็น
สาธารณะ คณะอนุกรรมการฯ เห็นควรปรับปรุงมาตรฐานที่ยกรางขึ้นใหเปนรางแนวปฏิบัติในการ
บริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศสําหรับองคกรดานโทรคมนาคม และชะลอการ
บังคับใชมาตรการขั้นต่ําไวกอน อนึ่งคณะอนุกรรมการจะไดแกไขเนื้อหาแนวปฏิบัติฯ ในสวนคํานิยาม
และที่เกี่ยวของใหชัดเจนยิ่งขึ้น และจัดสงรางฉบับสมบูรณใหสํานักงานฯ ตอไป ในสวนประเด็น
ขอคิดเห็นฯ คณะอนุกรรมการฯ ไดจัดทําขอชี้แจงในรายละเอียดปรากฎในสวนที่ 2 ของรายงานฉบับ
นี้
4. สรุป
คณะอนุกรรมการฯ ไดจัดทํามาตรฐานและมาตรการขั้นต่ําที่จะบังคับใชตามขั้นต่ําใน
ลักษณะที่เปน CMMI (Capability Maturity Model Integration) อยางไรก็ตามเมื่อประมวลผลจาก
ขอคิดเห็นทั้งหมดที่ไดรับจากการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ คณะอนุกรรมการฯเห็นวาในระยะ
เริ่มแรกควรใชเอกสารเปนแนวปฏิบัติไปกอนเพื่อใชอางอิงในการปฏิบัติ สวนการบังคับใชมาตรการ
ขั้นต่ํา จะชะลอไวกอนและนํากลับไปศึกษาเพิ่มเติม หากจะมีการนํามาบังคับใช
----------------------------------------------------------------------
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สวนที่ 2
สรุปความคิดเห็นจากรับฟงความเห็นสาธารณะเรื่อง (ราง) มาตรฐานทาง
เทคนิคและ/หรือแนวปฏิบัติดานความมั่นคงปลอดภัยของโครงขายและระบบ
โทรคมนาคมและขอชี้แจงของคณะอนุกรรมการฯ

สรุปความคิดเห็นจากรับฟงความเห็นสาธารณะ
เรื่อง (ราง) มาตรฐานทางเทคนิคและหรือแนวปฏิบัติดานความมั่นคงปลอดภัยของ
โครงขายและระบบโทรคมนาคมเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2553
และขอชี้แจงของคณะอนุกรรมการฯ
ลําดับ
ผูแสดง
ความคิดเห็น/เหตุผล
ขอชี้แจง/แนวทางดําเนินการ
ความเห็น
จะแกไขใหสอดคลองกับชื่อภาษาอังกฤษ
1.
ผูเขารวม
ITU-T X.1051 ซึ่งชื่อภาษาอังกฤษเปน
ITU-X.1051 เปน “ แนวปฏิบัติในการ
สัมมนา (ไมได Information security management
แจงชื่อ)
guidelines for telecommunications
บริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยทาง
organizations based on ISO/IEC 27002 สารสนเทศสําหรับองคกรดาน
ทําไมชื่อภาษาไทยจึงแปลเปนความมั่นคง โทรคมนาคม ”
ปลอดภัยของโครงขายและระบบ
โทรคมนาคม โดยไมมีคําวา “สารสนเทศ”
แตเพิ่มคําวา “โครงขาย”เขามา กรุณา
อธิบายที่มาและเหตุผล
2

ผูแทน บมจ. โท
เทิ่ล แอ็คเซ็ส
คอมมูนิเคชั่น
(ดีแทค)

2.1 ขอใหมีการนําสรุปความคิดเห็นที่ไดรับ 2.1 สํานักงานฯ จะไดสรุปความเห็น และ
ในวันนี้และคําชี้แจงของคณะอนุกรรมการ คําชีแ้ จงทั้งหมด และดําเนินการตาม
ระเบียบ กทช. ที่เกี่ยวของตอไป
มาเผยแพรในเว็บไซต ของ กทช. ตาม
ระเบียบของสํานักงาน กทช.
2.2 ไดแกไขใหเอกสารมีสถานะเปนแนว
2.2 โดยเนื้อหาและขอบเขตเกี่ยวกับ
ปฏิบัติ (guideline) แลว
มาตรฐานทางเทคนิคความมั่นคงฯนี้
ครอบคลุมเนือ้ หาหลายสวนซึ่งไมใชเนื้อหา
ดานเทคนิค เชน การสรรหาบุคคลเขา
ทํางาน
2.3 กฎเกณฑนี้ยังไมชัดเจน นาจะใช
ระยะเวลา 1 ป ที่กําหนดใหมีผลบังคับใช
ไปในการเตรียมพรอมและพิจารณา
ปรับปรุงกฏเกณฑใหชัดเจน ไมควรเรงรีบ
ออกประกาศ

2.3 ไดแกไขใหเอกสารมีสถานะเปนแนว
ปฏิบัติ (guideline) แลว
และจะไดปรับปรุงเนื้อหาใหชัดเจนยิ่งขึ้น

2.4 ตามที่อนุกรรมการฯ กลาววา ปจจุบนั
มีผูประกอบการบางรายไดดําเนินการตาม

2.4 สามารถตรวจสอบรายชื่อหนวยงาน
ที่ไดนําระบบ ISO 27001 ไปปฏิบตั ิและ
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ลําดับ

ผูแสดง
ความเห็น

ความคิดเห็น/เหตุผล

ขอชี้แจง/แนวทางดําเนินการ

มาตรฐานดานความมั่นคงปลอดภัยของ
โครงขายฯ แลว อยากใหระบุวา
ผูประกอบการรายไหนทํา แลวหรือยังไม
ทํา
การที่ใหทุกรายทําเหมือนกันหมดนั้น
อาจจะมีปญหา เพราะ ในสวนที่ 2
มาตรการขั้นต่ําฯ ในขอ 6 กําหนดวา “ ผู
ประกอบกิจการที่ใชโครงขายและระบบ
โทรคมนาคมของผูอื่นในการใหบริการ มี
หนาที่ตองกําหนดใหผูประกอบกิจการที่ตน
ใชโครงขายและระบบโทรคมนาคมอยู
ดําเนินการใหเปนไปตามมาตรการฯ ฉบับ
นี้ดวย” นั้น เหมือนเปนการบังคับใชกับทุก
ราย ผูประกอบการจะใชอํานาจอะไรในการ
บังคับกับบุคคลที่สาม ซึ่งผูประกอบการไม
สามารถทําได

ไดรับการรับรองแลว ไดจากเว็บไซต
www.iso27001certificates.com โดย
เลือกเมนู Certificate Register
สําหรับเนื้อหาสวนที่ 2 มาตรการขั้นต่ํา
นั้นจะ
ชะลอไวกอนและนํากลับไปศึกษา
เพิ่มเติม

2.5 ในสวนที่ 2 มาตรการขัน้ ต่ําฯ นิยาม
เกณฑของบริการดานโทรคมนาคมที่สําคัญ
มาก/บริการดานโทรคมนาคมที่เปนจุด
วิกฤต (Critical Service) ขอ 2 ที่กําหนด
วา “1. บริการดานการสื่อสารที่มีโครงสราง
พื้นฐานเปนของตนเอง หรือใชพื้นฐานของ
ผูใหบริการรายอื่น โดยที่โครงสรางนี้ทํา
หนาที่เปน Backbone ของประเทศตามที่
กทช. ไดกําหนดไว” ไมมีความชัดเจน
เนื่องจากปจจุบันทาง กทช ยังไมมีการ
กําหนดโครงสรางที่ทําหนาที่เปน
Backbone ของประเทศ

2.5 เปนการแกคําผิด เปน Backbone
ที่ กทช กําหนด สําหรับเนื้อหาสวนที่ 2
มาตรการขั้นต่ํานั้นจะ ชะลอไวกอนและ
นํากลับไปศึกษาเพิ่มเติม

2.6 ในสวนที่ 2 มาตรการขัน้ ต่ําฯในขอ 10
“การประกอบกิจการโทรคมนาคมและ
ใหบริการอินเทอรเน็ตของผูท ี่ไดรับอนุญาต
สัมปทาน หรือสัญญาตามมาตรา 80 แหง

2.6 จะแกไขใหสอดคลองกับ มาตรา 80
แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. 2544 สําหรับเนื้อหา
สวนที่ 2 มาตรการขั้นต่ํานัน้ จะชะลอไว

4

ลําดับ

ผูแสดง
ความเห็น

ความคิดเห็น/เหตุผล
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. 2544 ตองอยูภายใต
หลักเกณฑและเงื่อนไขตามประกาศนี้ ใน
การนี้ ใหถือวาผูที่ไดรับอนุญาต
สัมปทาน หรือสัญญานั้นมีหนาที่ตอง
ดําเนินการใหเปนไปตามประกาศนี้ดวย”

ขอชี้แจง/แนวทางดําเนินการ
กอนและนํากลับไปศึกษาเพิ่มเติม

ขอมูลอาจไมตรงกับขอเท็จจริง ผูที่ไดรับ
สัมปทานอินเตอรเน็ตนั้นไมมีในปจจุบัน
ซึ่ง กทช ออกกฎเกณฑ มาเพื่อบังคับใช
กับผูรับใบอนุญาตเทานั้น

3.

ผูแทน
บมจ.กสท.
โทรคมนาคม

3.1 รับทราบความเห็น
3.1 แนวคิดในการจัดการระบบ
โทรคมนาคม เราจะใหระบบมีความมั่นคง
ปลอดภัย โดยมาตรฐาน นีไ้ มไดระบุ หัวใจ
สําคัญ ของมาตรฐาน 27001 Information
security management systemRequirements นั้นคือ การประเมิน ความ
เสี่ยง (Risk assessment) โดยเลือก
มาตรการ (control) มาใช อนุกรรมการใช
หลักการอะไรในการ เลือกมาตรการ
(control) เพราะผูที่ใชมาตรฐาน 27001
นั้นใชการจัดการความเสี่ยงเปนหัวใจลํา
คัญ โดยที่มาตรการ(control) เหลานี้ เปน
แค guideline ไมไดเปนขอบังคับ
อยางไรก็ตาม มาตรฐานฉบับนี้เปนการใช
ที่ไมไดนําหัวใจสําคัญในหลายประเด็น
โดยเฉพาะการประเมินความเสี่ยงมาดวย
และไมไดอางอิงมาตรฐาน ISO 27001 ซึ่ง
ไดรับการยอมรับในระดับสากล
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ผูแสดง
ความเห็น

ความคิดเห็น/เหตุผล

ขอชี้แจง/แนวทางดําเนินการ

3.2 การที่จะใหผูประกอบการกลุม ก ทํา
ทุก 143 มาตรการ นั้น ไมเห็นดวย
เนื่องจากอนุกรรมการกลาววา มาตรฐาน
ฉบับนี้เนน Availability หากเปนเชนนัน้
ควรจะใหความสําคัญ กับมาตรการดาน
Business continuity

3.2 สําหรับเนื้อหาสวนที่ 2 มาตรการขัน้
ต่ํานั้นจะชะลอไวกอนและนํากลับไป
ศึกษาเพิ่มเติม

3.3 ระยะเวลา 12 เดือน ในการปรับตัว
นั้นนอยเกินไป เพราะปกติ บริษัท จะใช
เวลา 2-3 ป ในการวางแผนงาน แลวมา
วิเคราะหความเสี่ยงในแตละป

3.3 เนื่องจากไดแกไขเปนแนวทางปฏิบตั ิ
และเนื้อหาสวนที่ 2 มาตรการขั้นต่ํานั้น
จะ ชะลอไวกอ นและนํากลับไปศึกษา
เพิ่มเติม

3.4 นาจะศึกษาวา แตละ operator มีความ 3.4 รับทราบความเห็นและอาจจะมีการ
เขาใจถองแทในมาตรฐานทีจ่ ะนํามาบังคับ จัด workshop เพื่อสรางความเขาใจ
ใชแลวรึยัง ควรศึกษาผลกระทบทีเ่ กิดขึน้
ใหกับ operator ตอไป
ในประเทศอื่นๆที่มีการนํามาตรฐาน
เชนเดียวกันนีไ้ ปใช
และควรจะตองศึกษาผลกระทบกับ
operator ทุกรายที่โดนบังคับใช เพื่อใหมี
ความชัดเจน เพราะมาตรการที่เกิดขึ้นนั้น
จะเปนคาใชจา ยในการลงทุนที่มีมูลคาสูง
ซึ่ง operator อาจจะผลักภาระไปให
ผูบริโภค
3.5 ควรมีการกําหนด ความถี่ในการสุม
3.5 ไดทําเปนแนวปฏิบตั ิแลวซึ่งจะยังไม
ตรวจ รวมทั้งกําหนดแผนและวิธีการตรวจ มีการสุมตรวจ
อยางชัดเจนอางอิงตามหลัก
มาตรฐานสากล และรวมถึงควรมีการ
แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกลางอิสระ
ซึ่งประกอบดวยผูที่มีคุณวุฒิและไดรับ
ประกาศนียบัตรมาตรฐานสากลจาก
หนวยงานกลาง รวมถึงไมเปนผูที่มีสวนได
สวนเสียหรือมีผลประโยชนในทางธุรกิจกับ
ผูประกอบกิจการโทรคมนาคม
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4.

ผูแสดง
ความเห็น

ผูแทน บริษทั
ทรูฯ

ความคิดเห็น/เหตุผล

ขอชี้แจง/แนวทางดําเนินการ

3.6 อนุกรรมการมีหลักเกณฑอยางไรใน
การเลือกมาตรการตางๆวาทํา 99 ขอ 41
ขอ ออกมาบังคับที่จําแนกตามใบอนุญาต
เปน กลุม ก ข ค โดย มาตรการขอที่
ไมไดประกาศบังคับไว อาจจะเปน
มาตรการที่จําเปนสําหรับผูป ระกอบการ
บางรายที่มีความเสี่ยงในดานนั้น

3.6 ไดแกไขใหเอกสารมีสถานะเปนแนว
ปฏิบัติ (guideline) แลว สําหรับเนื้อหา
สวนที่ 2 มาตรการขั้นต่ํานัน้ จะชะลอและ
นํากลับไปศึกษาเพิ่มเติม

3.7 การรับรองตนเองนั้นไมสามารถยืนยัน 3.7 กําหนดเปนการรับรองตนเองนั้น
เปนแนวทางเดียวกับประกาศ กทช. ใน
ไดอยางแทจริงตามที่ไดรายงานไว
เรื่อง หลักเกณฑและมาตรการกํากับดูแล
ความปลอดภัยตอสุขภาพของมนุษยจาก
การใชเครื่องวิทยุคมนาคม อยางไรก็
ตามเนื่องจากเปนแนวปฏิบตั ิ จึงยังไมมี
การบังคับใหมีการรับรองตนเอง
4.1 มาตรฐานฉบับนี้คณะอนุกรรมการฯ มี 4.1 ไดแกไขใหเอกสารมีสถานะเปนแนว
ความตั้งใจจะเปน guideline หรือ เปน
ปฏิบัติ (guideline) แลว
มาตรฐานทีบ่ งั คับใช
ในการนําเสนอของอนุกรรมการ ไดมีขอมูล
แสดงวา ในตางประเทศ อาทิ
สวิสเซอรแลนดและญี่ปุนใชมาตรฐาน ITUX.1051 เปนแนวทางปฏิบตั (ิ ไมใชกฎที่
บังคับใช) ดังนั้นจึงอยากใหพิจารณาวาใน
ตางประเทศนัน้ มีการบังคับใชที่ประเทศ
ใดบาง
4.2 เห็นดวย ที่อนุกรรมการเห็นวา
4.2 รับทราบความเห็น
Availability เปนเรื่องที่สําคัญกับผูบริโภค
โดยที่ผูใหบริการใหความสําคัญอยูแลว
อยากใหพิจารณา วาการแขงขันในการให
คุณภาพบริการ จะชวยในเรื่อง Availability
ดังนั้น อยากใหพิจารณาวากฏเกณฑเรื่อง
การแขงขันตางๆ ของ กทช. ปจจุบัน
เพียงพอหรือยัง กอนที่จะนําเรื่อง
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ผูแสดง
ความเห็น

ความคิดเห็น/เหตุผล

ขอชี้แจง/แนวทางดําเนินการ

มาตรฐานดานความมั่นคงปลอดภัยของ
โครงขายมาบังคับใช
4.3 คิดวามาตรฐานนี้เปนสิ่งที่ดีใน
ระยะแรก อาจจะมีการจัด workshop
สรางความรู ความเขาใจ หรือรณรงคให
ผูประกอบการเห็นความสําคัญ เพื่อที่
ผูประกอบการสามารถนํามาใชเปน
reference ได
5

ผูแทนบริษทั
เบญจจินดาฯ

4.3 รับทราบและจะนําเสนอ
คณะกรรมการมาตรฐาน กทช ตอไป

5.1 อยากทราบวา กทช จะอาศัยฐาน
5.1 ถาหากจะมีการบังคับใชในอนาคต
อํานาจขอไหนในการนํามาตรฐานฉบับนีม้ า กทช จะมีอํานาจออกประกาศฉบับนี้
บังคับใช
ขึ้นอยูกับวา เนื้อหาเปนมาตรฐานทาง
เทคนิคทางโครงขายโทรคมนาคม ตาม
มาตรา 32 และมาตรา 33 หรือไม
5.2 มาตรฐานฉบับนี้จะนํามาบังคับใช หรือ 5.2 ไดแกไขใหเอกสารมีสถานะเปนแนว
เปนแนวทางปฏิบัติ
ปฏิบัติ (guideline) แลว
5.3 หากบังคับใช แลวจะซ้าํ ซอนกับทาง
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯ หรือ
เปลา เชน หาก ทําผิดประกาศของ กทช
แลวจะทําผิดประกาศของ กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศ ฯ ดวยหรือไม

5.3 หากจะบังคับใช ขึ้นอยูกับขอเท็จจริง
วาผิดกฎหมายฉบับใด

5.4 จํานวนมาตรการที่บังคับใชมีเปน
จํานวนมาก จะสรางภาระและตนทุนตอ
องคกรเปนอยางมาก

5.4 รับทราบความเห็น

5.5 ในสวนที่ 2 มาตรการขัน้ ต่ําฯ ขอ 8 “ 5.5 เนื้อหาสวนที่ 2 มาตรการขั้นต่ํานั้น
ในกรณีที่ผูประกอบกิจการไมปฏิบัตติ าม จะ ชะลอไวกอ นและนํากลับไปศึกษา
ขอกําหนดในประกาศนี้ เลขาธิการอาจมี เพิ่มเติม
คําสั่งใหผูประกอบกิจการดังกลาว
ดําเนินการใหเปนไปตามประกาศนี้ภายใน
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ผูแสดง
ความเห็น

ความคิดเห็น/เหตุผล

ขอชี้แจง/แนวทางดําเนินการ

ระยะเวลาที่กาํ หนดก็ได ” หาก
ผูประกอบการเห็นวา กทช ไมมีอํานาจใน
การบังคับใชประกาศนี้และไมปฏิบัตติ าม
ใครจะเปนผูรบั ผิดชอบ ในเรื่องการฟองรอง
ที่อาจเกิดขึ้นตอไป ดังนั้นจึงอยากให
พิจารณาฐานอํานาจใหรอบคอบ
5.6 พรบ. การประกอบกิจการ พ.ศ. 2544 5.6 รับทราบความเห็นและไดแกไขให
มาตรา32และ33 เปนการกําหนดมาตรฐาน เอกสารมีสถานะเปนแนวปฏิบัติ
(guideline) แลว
ทางเทคนิคของประเภทของโครงขาย
โทรคมนาคม เครื่องโทรคมนาคมและ
อุปกรณที่ใชในกิจการโทรคมนาคม ไมใช
เรื่องที่เกี่ยวกับ การบริหารงานในภายใน
องคกร หรือภายในสํานักงาน ดังนั้นจึง
อยากขอใหพิจารณาความหมายใหชัดเจน
6.

ผูแทนบริษทั
ทรูฯ

6.1 ตามที่อนุกรรมการไดนําเสนอ
มาตรฐานฉบับนี้ที่ อางอิงจาก ITU-T X.
1051 นั้น ถาความเขาใจของ
ผูประกอบการ หรือความเขาใจของ กทช
ตอ ITU-T x1051 ไมตรงกัน จะใหยึด
มาตรฐานไหนเปนหลัก แลวจะยึด ฉบับ
ภาษาไทยของ กทช หรือ ฉบับของ ITU-T
เปนหลัก

6.1 หากบังคับใช ตองยึดฉบับภาษาไทย
ตามรางประกาศของ กทช. ทั้งนี้หากคิด
วาการแปลคําใดไมตรง ก็สามารถแสดง
ความคิดเห็นมาได

6.2 เนื้อหามาตรการบางขอ ขัดแยงกัน
เชน สวนที่ 1 ขอ 4.2.4.3 กําหนดใหทําการ
ประเมินความเสี่ยง แลวเลือกมาตรการที่
เหมาะสมมาปฏิบัติสําหรับองคกร แตใน
สวนที่ 2 มาตรการขั้นต่ําใหบังคับปฏิบัติ
ตามมาตรการที่กําหนด

6.2 ไดแกไขใหเอกสารมีสถานะเปนแนว
ปฏิบัติ (guideline) แลว สําหรับ
เนื้อหาสวนที่ 2 มาตรการขัน้ ต่ํานั้นจะ
ชะลอไวกอนและนํากลับไปศึกษา
เพิ่มเติม

6.3 มาตรการแตละขอ ปฏิบัติอยางใดจึงจะ 6.3 ปฏิบัตติ ามระดับความเสี่ยงของ
เรียกวาปฏิบตั ิแลว แลวปฏิบัติแคไหนจึงจะ ผูประกอบการเอง
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ผูแสดง
ความเห็น

ความคิดเห็น/เหตุผล

ขอชี้แจง/แนวทางดําเนินการ

ถือวาเปนระดับที่พอเพียง
6.4 ควรมีความชัดเจนวาจะใหปฏิบตั ิอะไร 6.4 ไดแกไขใหมีความชัดเจนมากขึ้น
หรือวาไมปฏิบัติอะไร เพราะในเนื้อหาสวน โดยแนวปฏิบตั ิทั้งหมดใชคาํ วา “ควร”
ใหญเปน “ควร” ซึ่งตองใชดุลยพินิจ
6.5 รับทราบความเห็นและจะหาแนวทาง
6.5 เรื่องวัตถุประสงคในการปฏิบัตติ าม
มาตรฐานนั้นเห็นดวยวาเปนผลดี การนํา สงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมตอไป
มาตรฐานมาใชควรจะสอดคลองสภาพ
ความเปนจริงและ ตองเขาใจถองแทวา
จริงๆแลวปฏิบัติอยางไร มีการวัดผล
อยางไร
7.

8.

ผูแทนบริษทั
ทรูฯ

7.1 มาตรการที่ออกมานี้จะมีผลบังคับใช
ยอนหลังหรือเปลา
เชน ขอ 9.1.9 “การสรางความมั่นคง
ปลอดภัยสําหรับพื้นที่ปฏิบตั ิการดาน
โทรคมนาคม” นั้นอาจจะไมเหมาะสม
เพราะยากที่จะทําได
สวนขอ 9.1.8 ในเรื่องของความปลอดภัย
ของหัองอุปกรณโทรคมนาคม บางที
อุปกรณไมไดอยูในหองแลว อยูขางถนนก็
มี ดังนั้นก็ยากที่จะทําได
ผูแทนสมาคม 8.1 เนื้อหา ของคําแปลคําเดียวกันมีคํา
ความมั่นคง
แปลที่ไมสอดคลองกันอยูหลายแหง เชน
ปลอดภัยระบบ Asset บางหัวขอแปลเปนทรัพยสิน บาง
สารสนเทศ
หัวขอ แปลเปน ทรัพยสินสารสนเทศ นั้นดู
ไมสอดคลองกัน
(TISA)

7.1 หากมีการบังคับใช จะขึ้นอยูกับ
ขอเท็จจริง ตามหลักกฎหมาย หากผลที่
เกิดขึ้น สรางความเสียหายอันมิอาจ
หลีกเลี่ยงได ก็อาจจะไมยอนหลัง เชน
อาคารเกาแลวไมมีแผนงานที่จะสราง
อาคารใหม แตทั้งนี้ตองมีมาตรการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยอื่นที่เพียงพอ

8.1 จะไดปรับปรุงใหเหมาะสมตอไป

8.2 ในเนื้อหานั้น ควรจะ ใหความสําคัญไป 8.2 รับทราบความเห็น
ที่ความเสี่ยง ของแตละผูประกอบการ ไม
ควรใหความสําคัญเฉพาะเรือ่ ง มาตรการ ที่
ตองปฏิบัตเิ ทานั้น
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ลําดับ

9.

ผูแสดง
ความเห็น

ผูแทน บมจ.
แอดวานซอิน
โฟรเซอรวิส
(AIS)

ความคิดเห็น/เหตุผล
8.3 มาตรฐานฉบับนี้ จะใชคาํ วาอะไร
ระหวางควรทํา หรือวาตองทํา โดย should
แปลวา ควร shall แปลวา ตอง ดังนั้น
นาจะมีการทําความเขาใจใหตรงกันกอนที่
จะนํามาใชประกาศ
9.1 นาจะตองมีระดับความเขมขนและการ
กําหนดวาจะตองทําอะไรบางใหชัดเจน
เพราะการลงทุนดานความมั่นคงปลอดภัย
นั้นมีคาใชจายสูงมาก หากไมมีมาตรฐาน
ที่ เทาเทียมกัน ไมสามารถตางคนตาง
ตีความได

ขอชี้แจง/แนวทางดําเนินการ
8.3 รับทราบความเห็น

9.1 ไดแกไขใหเอกสารมีสถานะเปนแนว
ปฏิบัติ (guideline) แลว สําหรับ
เนื้อหาสวนที่ 2 มาตรการขัน้ ต่ํานั้นจะ
ชะลอไวกอนและนํากลับไปศึกษา
เพิ่มเติม

9.2 นาจะมีมาตรการที่จะตองชดเชย
9.2 รับทราบความเห็น
รายจายที่ลงทุนไป เชน ชดเชย คา license
หรือไม ก็มาตรการทางภาษีที่สนับสนุน
ผูประกอบการ

10.

ผูแทน
บมจ.กสท.
โทรคมนาคม

11.

ผูแทนบริษทั
เบญจจินดาฯ

9.3 เรื่องชื่อของมาตรฐาน นั้นอาจจะไม
ครอบคลุม เพราะ ในเนื้อหาไมไดมีเฉพาะ
โครงขายโทรคมนาคม อาจจะรวมถึงระบบ
ไอทีในองคกร และอุปกรณทาง
คอมพิวเตอรอื่นๆดวย
10.1 ในเรื่องของการประเมินความเสี่ยง มี
มาตรการ หรือขั้นตอนอยางไร ในการบอก
วา วิกฤตหรือไมวิกฤติ
แนวทางการตรวจสอบ ระดับความเขมขน
แคไหนถึงจะเขาสูเกณฑมาตรฐานที่วางไว
11.1 หากคณะอนุกรรมการเห็นวาจะตอง
บังคับใช เห็นวามีเรื่องเดียวคือเรื่องการ
บริหารจัดการความตอเนื่องทางธุรกิจที่
นาจะบังคับใชเพียงอยางเดียวเทานั้น สวน
เรื่องอื่นๆนั้น กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือ หนวยงานอื่นจะเปนผูดูแล
อยูแลว ไมควรมากํากับดูแลซ้ําซอน
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9.3 ไดแกไขชื่อใหสอดคลองกับชื่อ
มาตรฐาน ITU X.1051 Information
security management guidelines

10.1 รับทราบความเห็น

11.1 ไดแกไขใหเอกสารมีสถานะเปน
แนวปฏิบตั ิ (guideline) แลว สําหรับ
เนื้อหาสวนที่ 2 มาตรการขัน้ ต่ํานั้นจะ
ชะลอไวกอนและนํากลับไปศึกษา
เพิ่มเติม

ลําดับ
12.

13.

14.

15.

ผูแสดง
ความเห็น
ผูแทนบริษทั
ทรูฯ

ความคิดเห็น/เหตุผล

ขอชี้แจง/แนวทางดําเนินการ

12.1 เรื่องการบังคับใชนั้น ถาเกิดมีการ
12.1 จะยังไมมีการบังคับใช
ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา แลวจะแกไข
ไดยากมาก ดังนั้นจึงขอใหพิจารณา ให
รอบคอบ
ผูแทนสมาคม 13.1 เรื่องประเด็นรูปแบบ ของเอกสาร นั้น 13.1 จะปรับปรุงใหเหมาะสมยิ่งขึ้นตอไป
ความมั่นคง
อาจจะไมพรอมใชงาน ทั้งการแปล เรื่อง
ปลอดภัยระบบ การใชชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มี
สารสนเทศ
ความคลาดเคลื่อน เนื้อหาไมชัดเจน
(TISA)
13.2 เห็นวาเรื่องความมั่นคงปลอดภัยนั้น 13.2 รับทราบและจะเสนอ ใหมีการ
เกี่ยวของบุคคล อาจจะมีขอกําหนดให
พัฒนาบุคลากรในดานนี้ตอ ไป
ผูประกอบการพัฒนาบุคลากรใหความ
เชี่ยวชาญทางดานความมั่นคงปลอดภัยฯ
ในระดับที่สากลยอมรับ เพราะประเทศไทย
มีผูเชี่ยวชาญดานนี้ นอยมาก
ผูเขารวม
14.1 การบังคับใช นั้น เปนประเด็นโตแยง 14.1 ไดแกไขใหเอกสารมีสถานะเปน
แนวปฏิบตั ิ (guideline) แลว สําหรับ
สัมมนา (ไมได ที่สําคัญโดยสภาพของมาตรฐานนั้นเปน
แจงชื่อ)
การบริหารจัดการ ซึ่งไมสามารถใชบังคับ เนื้อหาสวนที่ 2 มาตรการขัน้ ต่ํานั้นจะ
ชะลอไวกอนและนํากลับไปศึกษา
ได
เพราะไมสามารถชี้ชัดไดวาองคกรใดควร เพิ่มเติม
ปฏิบัติอยางไร การบริหารจัดการนั้น ตอง
ใชดุลยพินิจและปจจัยอื่นๆที่เกี่ยวของ
และการมีการจัดการบริหารที่ดีนั้นไมไดชี้
ชัดวาโครงขายจะมีความมั่นคงปลอดภัย
ถามีหลักเกณฑใดที่สามารถวัดผลไดวา
ความปลอดภัยของโครงขายโทรคมนาคม
เปนอยางไร
ผูแทนบริษทั
15.1 มาตรฐาน ITU นั้น ไมไดเปน
15.1 รับทราบ
เบญจจินดา ฯ มาตรฐานทีใ่ หประเทศสมาชิกนั้นตอง
ปฏิบัตติ าม เปนแค สิ่งที่แสดงใหเห็นวาการ
บริหารจัดการดานโทรคมนาคมที่ดี เปน
อยางไร ซึ่ง ผูประกอบการสามารถเลือก
นํามาใชได
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ลําดับ

16.

ผูแสดง
ความเห็น

ผูแทน บมจ.
แอดวานซอิน
โฟรเซอรวิส
(AIS)

ความคิดเห็น/เหตุผล
15.2 การแยกระหวางการกํากับดูแล
โครงขายและขอมูล(Information) นั้น
สามารถแยกออกได เชน หนาที่ของ กทช
นั้น เปนเรื่องของโครงขายที่สามารถ
ใหบริการไดอยางตอเนื่อง หากเกิดภัย
พิบัติ เชน สายขาด ไฟไหม น้ําทวม ทาง
ผูประกอบการจะตองทําอยางไรเพื่อใหมี
การสื่อสารโทรคมนาคมไดอยางตอเนื่อง
อยางเชน ตองมีรถสื่อสารดาวเทียม หรือ
ตองรีบ แกไข โดยเร็ว
สวนเรื่องขอมูล (Information) นั้น ควร
จะตองเปนเรือ่ งของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศ จึง อยากใหแยกหนาที่ชัดเจน
เพราะหนาที่อาจจะซ้ําซอน กันได ระหวาง
กทช กับ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได
16.1 การนิยาม asset นั้น นาจะมีการระบุ
ขอบเขตใหชดั เจน เพราะวา asset
บางอยาง มีความหมายกวาง เชน router
จะรวมไปถึง layer2 ดวยหรือเปลา
transmission จริงๆ ตองอยูในนั้นหรือ
เปลานั้น ตัวคอมพิวเตอรจะดูเฉพาะแค
CPU หรืออุปกรณตอพวงทัง้ หมดหรือเปลา

ขอชี้แจง/แนวทางดําเนินการ
15.2 หากรางประกาศจะบังคับใช จะ
ปรับปรุงรางใหอยูใหขอบอํานาจของ
กทช.

16.1 จะปรับปรุงใหเหมาะสมยิ่งขึ้นตอไป

หมายเหตุ : ภายหลังจากวันที่ 19 กุมภาพันธ 2553 สํานักงาน กทช. ไดรับหนังสือแสดงความคิดเห็นอยาง
เปนทางการเพิ่มเติม ซึ่งสาระสําคัญของหนังสือนั้นเปนประเด็นที่ผูแสดงความคิดเห็นดวยวาจาในที่ประชุมแลว
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