เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๘๐ ง

หนา ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๒

ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
เรื่อง แนวทางการจัดทําแนวนโยบาย (Certificate Policy) และ
แนวปฏิบัติ (Certification Practice Statement)
ของผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Certification Authority)
พ.ศ. ๒๕๕๒
เพื่อใหการใหบริการของผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสมีความนาเชื่อถือ ตลอดจน
มีมาตรฐานเปนที่ยอมรับในระดับสากล คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส จึงเห็นควรกําหนด
แนวทางในการจัดทําแนวนโยบาย (Certificate Policy) และแนวปฏิบัติ (Certification Practice
Statement) ของผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Certification Authority)
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๘ (๖) มาตรา ๒๙ (๗) และมาตรา ๓๗ (๔) แหงพระราชบัญญัติ
วาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔ คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสจึงออก
ประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหผูใ หบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Certification Authority) จัดทํา
แนวนโยบาย (Certificate Policy) และแนวปฏิบัติ (Certification Practice Statement) ตามแนวทาง
การจัดทําแนวนโยบาย (Certificate Policy) และแนวปฏิบัติ (Certification Practice Statement)
ของผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Certification Authority) ทายประกาศนี้
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
รอยตรีหญิง ระนองรักษ สุวรรณฉวี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประธานกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส

แนวทางการจัดทําแนวนโยบาย (Certificate Policy) และ
แนวปฏิบัติ (Certification Practice Statement)
ของผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Certification Authority)
๑. บทนํา
ในการนํ า ใบรับ รองอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส (Electronic Certificate) ที่อ อกโดยผู ใ หบ ริ ก าร
ออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Certification Authority) เพื่อใหผูใชบริการสามารถนําไปใชในการรับรอง
ตัวบุคคลผูถือใบรับรองสําหรับใชในการสรางลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) อันเปนลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกสที่เชื่อถือไดประเภทหนึ่ง หรือสําหรับการรับรองความมีตัวตนของนิติบุคคล หรือรับรอง
เครื่องใหบริ การหรือเซิ รฟเวอร (Server) หรือเอนทิตี (Entity) อื่นใดก็ ต าม ดวยการประยุกตใ ช
เทคโนโลยีโครงสรางพื้นฐานกุญแจสาธารณะ (Public Key Infrastructure หรือเทคโนโลยี PKI) นั้น
ความนาเชื่อถือของผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส นับวามีสวนสําคัญยิ่งตอการใชบริการและ
กอใหเกิดผลผูกพันทางกฎหมายในธุรกรรมตางๆ ที่ทําขึ้นโดยมีการนําใบรับรองอิเล็กทรอนิกสไปใช
ยืนยันหรือรับรองตัวบุคคล นิติบุคคล เครื่องใหบริการหรือเซิรฟเวอร หรือเอนทิตีใดก็ตาม ในการทํา
ธุรกรรมแตละครั้ง
เพื่ อ ให ก ารให บ ริ ก ารของผู ใ ห บ ริ ก ารออกใบรั บ รองอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส มี ค วามน า เชื่ อ ถื อ
หนวยงานที่ชื่อวา Internet Engineering Task Force หรือ IETF ซึ่งทําการพัฒนาสถาปตยกรรมทาง
อิน เทอรเน็ต (Internet Architecture) จึง ไดกําหนดกรอบหรือแนวทางในการทําแนวนโยบายและ
แนวปฏิบัติของผูใ หบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสขึ้น เรียกวา Internet X.509 Public Key
Infrastructure Certificate Policy and Certification Practices Framework (RFC 3647) อันเปน
มาตรฐานที่ไ ดรับการยอมรับในระดับสากล จึง ไดนํามาใชเปน แนวทางในการจัดทําประกาศฉบับนี้
สําหรับใชปฏิบัติในการจัดทําแนวนโยบายและแนวปฏิบัติของผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส
ในประเทศไทย เพื่อใหสอดคลองตามมาตรฐานสากล
๒. คํานิยาม (Definition) และคํายอ (Acronym)
ในสวนนี้แสดงถึงคํานิยามและคํายอเพื่อใหความหมายกับคําที่ถูกใชในเอกสารนี้อยางเขาใจได
ถูกตองตรงกัน
คํา/คํายอ
RFC

คํานิยาม
“The Internet Request For Comments” เปนชุดเอกสารที่เขียนเพื่อนิยามหรือ
บรรยายตามความเป น จริง ป จ จุ บัน และแนะนํา แนวปฏิ บัติ เ กี่ย วกั บ เกณฑ วิ ธี
(Protocol) และนโยบายของอินเทอรเน็ต เปนตน

-๒คํา/คํายอ
บุคคล
เอนทิตี

Certificate
Revocation List
(CRL)
Online
Certificate
Status Protocol
(OCSP)
Object Identifier
(OID)
กุญแจสาธารณะ
Public Key

กุญแจสวนตัว
Private Key
คูกุญแจ
Key Pair

คํานิยาม
บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล
บุคคลและรวมถึงเครื่องใหบริการ (Server) หรือเว็บไซต หรือหนวยปฏิบัติงาน
(Operating Unit/Site) หรือเครื่องมืออื่นใด (Device) ที่อยูภายใตการควบคุมของ
บุคคล
รายการเพิกถอนใบรับรองอิเล็กทรอนิกส คือ รายการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส
ที่ถูกเพิกถอนการใชงาน
เกณฑวิธี (Protocol) สําหรับตรวจสอบสถานะของการเพิกถอนใบรับรอง หรือ
วันเวลาที่เริ่มตนและสิ้นสุดการใชใบรับรอง

คาสัมพันธซึ่งบงบอกถึงขอมูลสารสนเทศของวัตถุ (Information Object) ใดๆ
โดยเปนคาที่สามารถบงชี้ไดถึงความเปนหนึ่งเดียวของ Object นั้นๆ
กุญแจที่ใชในการตรวจสอบลายมือชื่อดิจิทัล และสามารถนําไปใชในการเขารหัส
ลั บ ข อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส เพื่ อ มิ ใ ห ส ามารถเข า ใจความหมายของข อ มู ล
อิเล็กทรอนิกสที่มีการเขารหัสลับนั้นได เพื่อประโยชนในการรักษาความลับของ
ขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้น
กุญแจที่ใชในการสรางลายมือชื่อดิจิทัล และสามารถนําไปใชในการถอดรหัสลับ
เมื่อมีการเขารหัสลับขอมูลอิเล็กทรอนิกส เพื่อใหสามารถเขาใจความหมายของ
ขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่มีการเขารหัสลับนั้นได
กุญแจสวนตัวและกุญ แจสาธารณะในระบบการเขารหัสลับแบบอสมมาตรที่ได
สรางขึ้นโดยวิธีการที่ทําใหกุญแจสวนตัวมีความสัมพันธในทางคณิตศาสตรกับ
กุ ญ แจสาธารณะในลั ก ษณะที่ ส ามารถใช กุ ญ แจสาธารณะตรวจสอบได ว  า
ลายมือชื่อดิจิทัลไดสรางขึ้นโดยใชกุญแจสวนตัวนั้นหรือไม และสามารถนํากุญแจ
สาธารณะไปใชใ นการเขารหัสลับขอมูลอิเล็กทรอนิกส ทําใหไมสามารถเขาใจ
ความหมายของขอมูลอิเล็กทรอนิกสไดเพื่อประโยชนในการรักษาความลับของ
ขอมูลอิเล็กทรอนิกส เวนแตบุคคลที่ถือกุญแจสวนตัวซึ่งสามารถนํากุญแจสวนตัว
ของตนใชใ นการถอดรหัส ลับของขอมูลอิเล็กทรอนิก ส เพื่อใหเจาของกุญ แจ
สวนตัวสามารถอานหรือเขาใจความหมายของขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นได

-๓คํา/คํายอ
เจาหนาที่รับ
ลงทะเบียน
Registration
Authority (RA)
พฤติการณที่
กระทบตอความ
มั่นคงปลอดภัย
ของขอมูล
(Compromise)

คํานิยาม
ผูซึ่งทําหนาที่รับลงทะเบียนเมื่อมีการยื่นคําขอใชบริการ แจงเพิกถอนใบรับรอง
อิเล็ก ทรอนิกส หรือตออายุใ บรับรองอิเล็กทรอนิกส โดยทําการตรวจสอบและ
ยืนยันความถูกตองของขอมูลที่ผูใชบริการใหไว
หมายถึง การที่ขอมูลสูญหาย ถูกทําลาย ถูกแกไข ถูกเปดเผยโดยมิชอบ หรือ
ถูกลวงรูโ ดยไมส อดคลองกับวัต ถุประสงคของการเก็บรักษาขอมูลนั้น รวมทั้ง
กรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวาจะมีพฤติการณดังกลาว

๓. หัวขอที่ตองกําหนดไวในแนวนโยบาย และ แนวปฏิบัติ
บทที่ ๑ บทนํา (Introduction)
บทที่ ๒ ความรับผิดชอบในการเผยแพรขอมูลและการเก็บรักษาขอมูล
(Publication and Repository Responsibilities)
บทที่ ๓ การระบุและการยืนยันตัวบุคคล (Identification and Authentication)
บทที่ ๔ ขอกําหนดเกี่ยวกับการดําเนินการตลอดอายุของใบรับรองอิเล็กทรอนิกส
(Certificate Life-Cycle Operation Requirements)
บทที่ ๕ การควบคุมความมั่นคงปลอดภัยของเครื่องมืออุปกรณ การบริหารจัดการ และ
การดําเนินงาน (Facility, Management, and Operational Controls)
บทที่ ๖ การควบคุมความมั่นคงปลอดภัยดานเทคนิค (Technical Security Controls)
บทที่ ๗ การกําหนดรูปแบบของใบรับรองอิเล็กทรอนิกส รายการเพิกถอน และสถานะของ
ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Certificate, CRL, and OCSP Profiles)
บทที่ ๘ การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎขอบังคับตางๆ และการประเมินความเสี่ยงอื่นๆ
(Compliance Audit and Other Assessment)
บทที่ ๙ ขอกําหนดอื่นๆ และประเด็นกฎหมาย (Other Business and Legal Matters)

-๔๔. เนื้อหาที่ตองกําหนดไวในแนวนโยบาย และแนวปฏิบัติ
บทที่ ๑ บทนํา (Introduction)
เนื้อหาในบทนี้ จะกลาวถึงประเภทของบุคคลหรือเอนทิตีที่เกี่ยวของและการนําแนวนโยบาย
หรือแนวปฏิบัติไปใชงาน
๑. ขอมูลเบื้องตนทั่วไป (Overview)
สาระสําคัญของเนื้อหาในขอนี้ คือ การกลาวถึงแนวนโยบายและแนวปฏิบัติ โดยทั่วๆ ไป และ
การนําแนวนโยบายและแนวปฏิบัติที่จัดทําขึ้นไปปรับใชเมื่อมีการประยุกตใช PKI เชน กรณีที่มีการ
กําหนดระดับความนาเชื่อถือของใบรับรองอิเล็กทรอนิกสที่แตกตางกัน ใบรับรองซึ่งแตกตางกันนั้นอาจมี
ความซับซอนหรืออาจมีการกําหนดขอบเขตการใช PKI ที่แตกตางกัน ดังนั้น การแสดงขอมูลเกี่ยวกับ
โครงสรางของ PKI จึงมีประโยชนตอการทําความเขาใจเนื้อหาในสวนนี้
๒. ชื่อเอกสาร (Document Name and Identification)
เนื้อหาในสวนนี้จะกําหนดเกี่ยวกับ “ชื่อ” สําหรับใชเรียกแนวนโยบายและแนวปฏิบัติ หรือเรียก
สิ่งหนึ่งสิ่งใด (Other Identifier) ทั้งนี้ รวมถึงการเรียกชื่อเอกสารหรือสิ่งที่ระบุถึงเชนวานั้นในทางเทคนิค
ดวย กลาวคือ จําเปนตองมีการจดทะเบียนเลข OID ซึ่งมีชื่อเรียกอยางเปนทางการวา “ASN.1 Object
Identifier ” ในทางปฏิบัติการกําหนดเลข OID ของแนวนโยบายและแนวปฏิบัติ หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั้น
ก็เพื่อใหสามารถตรวจสอบไดวาแนวนโยบายและแนวปฏิบัติ หรือสิ่งอื่นที่ถูกระบุถึงและกํากับดวยเลข
OID นั้น มีอยูจริง เนื่องจากเลข OID จะเปน ตัวเลขซึ่งมีความสัมพันธหรือเชื่อมโยงถึง Information
Object ใดๆ ลักษณะการกําหนดเลข OID จะมีการจัดเรียงลําดับตัวเลขกันและคั่นตัวเลขดวยจุด โดยมี
หนวยงานรับจดทะเบียนเลข OID จํานวนหลายหนวยงานดวยกัน ไดแก American National Standard
Institute (ANSI) สหรัฐอเมริกา, ISO เปนตน
๓. บุคคลที่เกี่ยวของ (PKI Participants)
เนื้อ หาในบทนี้ค วรจะกํา หนดลั กษณะ (Identity) ประเภทของบุ คคลหรือ เอนทิ ตี (Entity)
ที่เกี่ยวของ รวมทั้งกําหนดบทบาทและหนาที่ของบุคคลหรือเอนทิตีเหลานั้นดวย
๓.๑ ผูใ หบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Certification Authority)
คือ ผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส ซึ่งสรางและออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสเพื่อรับรอง
กุญแจสาธารณะใหกับผูใชบริการ
๓.๒ เจาหนาที่รับลงทะเบียน (Registration Authority)
คือ บุคคลหรือเอนทิตี ที่ทําหนาที่ในการตรวจสอบตัวบุคคลผูสมัครขอใชบริการ ทั้งในขั้นตอน
ที่มีการะบุตัวบุคคลผูสมัครขอใชบริการ (Identification) วาผูสมัครขอใชบริการเปนใคร หรือเอนทิตีใด
และขั้นตอนการยืนยันหรือพิสูจนตัวบุคคล (Authentication) วา ผูสมัครขอใชบริการหรือเอนทีตีอื่นใด

-๕เปนบุคคลหรือเอนทิตีนั้นจริง นอกจากนั้นผูใ หบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส หรือเจาหนาที่รับ
ลงทะเบียน จะทําหนาที่ทํานองเดียวกัน ในการเพิกถอนใบรับรอง หรือตออายุใบรับรอง โดยทําการ
ตรวจสอบและยืนยัน ความถูกตองของขอมูลที่ผูส มัครขอใชบริการไดใหไวใ นขั้น ตอนตางๆ หลัง จาก
ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลผูสมัครขอใชบริการเรียบรอยแลว จึงแจงใหผูใหบริการออกใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส ออกใบรับรองใหกับผูสมัครขอใชบริการตอไป ทั้งนี้เจาหนาที่รับลงทะเบียน อาจเปน
บุคลากรของผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส หรืออาจเปนบุคลากรของผูสมัครขอใชบริการ หรือ
อาจเปนหนวยงานหรือเอนทิตีอื่นที่ไดทําขอตกลงกับเจาหนาที่รับลงทะเบียน เพื่อทําหนาที่ดังกลาว
๓.๓ ผูใชบริการ (Subscriber)
คือ บุคคล หรือเอนทิตีใดๆ ที่ไดรับใบรับรองจากผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส
๓.๔ คูกรณีที่เกี่ยวของ (Relying Party)
คือ บุคคล หรือเอนทิตีอื่นใดที่เชื่อถือลายมือชื่อดิจิทัล อันเปนลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสชนิดหนึ่ง
หรือเชื่อถือใบรับรองอิเล็กทรอนิกส ดังนั้น คูกรณีที่เกี่ยวของอาจเปน ผูใชบริการจากผูใ หบริการออก
ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส หรืออาจไมใ ชผูใ ชบริการจากผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็ก ทรอนิกสก็ไ ด
แตเปนผูซึ่งกระทําการหรืองดเวนกระทําการใดๆ เพราะเชื่อถือใบรับรองอิเล็กทรอนิกสหรือลายมือชื่อ
ดิจิทัล โดยการใชกุญแจสาธารณะที่อยูในใบรับรองนั้นในการตรวจสอบตัวตนที่แทจริงของผูขอใชบริการ
ซึ่งเปนเจาของลายมือชื่อดิจิทัลและมีชื่อปรากฏอยูในใบรับรองอิเล็กทรอนิกส
๓.๕ บุคคลซึง่ เกี่ยวของอื่นๆ (Other Participants)
คือ บุคคล หรือเอนทิตีอื่น นอกจากที่กลาวถึงขางตน เชน ผูใหบริการในการเก็บรักษาขอมูล
(Providers of Repository Services) หรือผูไดรับการวาจางโดยการ Outsource ใหเปนผูใหบริการ
ออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส เปนตน
๓.๖ การใชใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Certificate Usage)
เนื้อหาในสวนนี้ควรกําหนดเกี่ยวกับลักษณะหรือประเภทของใบรับรองอิเล็กทรอนิกสที่มีการ
นําไปใชในทางปฏิบัติ เชน ใบรับรองอิเล็กทรอนิกสเพื่อรับรองตัวบุคคล ใบรับรองอิเล็กทรอนิกสเพื่อ
รับรองตัวนิติบุคคล ใบรับรองอิเล็กทรอนิกสเพื่อรับรองเว็บไซต ใบรับรองอิเล็กทรอนิกสเพื่อรับรอง
เครื่องใหบริการหรือเซิรฟเวอร ใบรับรองอิเล็กทรอนิกสเพื่อใชกับจดหมายอิเล็กทรอนิกสหรืออีเมล
ใบรับรองอิเล็กทรอนิกสสําหรับใชกับสัญญาหรือการทําขอตกลง เปนตน
ทั้งนี้ ในกรณีที่มีขอจํากัดการใชง าน หรือกรณีที่มีการจัดระดับความนาเชื่อถือของใบรับรอง
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ก็ ค วรระบุ ไ ว ใ ห ชั ด เจนด ว ย และหากลั ก ษณะการใช ง านหรื อ ชนิ ด ของใบรั บ รอง
อิเล็กทรอนิกสมีความแตกตางกันจนจําเปนตองจัดทําแนวนโยบายหรือแนวปฏิบัติสําหรับการใชงาน
แตละลักษณะหรือตามชนิดของใบรับรอง ก็จําเปนตองใหขอมูลในเรื่องดังกลาวเอาไวชัดเจนดวยเชนกัน

-๖๓.๗ การบริหารจัดการเกี่ยวกับแนวนโยบายและแนวปฏิบัติ (Policy Administration)
เนื้อหาในสวนนี้ควรกลาวถึงชื่อ ที่อยูของหนวยงานที่ยกราง จดทะเบียน ดูแลและปรับปรุง
เอกสารแนวนโยบายและแนวปฏิบัติ นอกจากนั้น ยั ง รวมถึ ง ชื่อ ที่อ ยูข องจดหมายอิเ ล็กทรอนิก ส
หมายเลขโทรศัพท หมายเลขโทรสารของผูที่ส ามารถติดตอได ทั้ง นี้ โดยอาจกําหนดเปนตําแหนง
ที่รับผิดชอบในการตอบขอซักถามหรือติดตอกับผูใชบริการของผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส ก็ได
นอกจากนั้น เพื่อ สร างความนาเชื่อ ถือใหกับ การใหบ ริก ารของผู ใ หบ ริก ารออกใบรับ รอง
อิเ ล็ ก ทรอนิ ก สเ อง ในกรณีที่ ผู ใ ห บริ ก ารออกใบรับ รองอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ได จัด ทํ า แนวนโยบายและ
แนวปฏิบัติ ตามแนวทางที่คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสประกาศกําหนดแลว ควรระบุถึง
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส และที่อยูของหนวยงานธุรการของคณะกรรมการไวในขอนี้ดวย
๓.๘ คํานิยามและคํายอ (Definitions and Acronyms)
โดยที่ในการจัดทําแนวนโยบายและแนวปฏิบัติ จําเปนตองมีการกลาวถึงคําศัพท และคํายอเปน
จํานวนมาก ดังนั้น ในบทนี้จึงควรมีการใหความหมายของคําศัพทหรือคํายอเหลานั้นไวดวย เชน การให
ความหมายของคําวาผูใ หบริการออกใบรับรองอิเล็ก ทรอนิกส เจาหนาที่รับลงทะเบียนผูใ ชบริการ
แนวนโยบายและแนวปฏิบัติ ลายมือชื่อดิจิทัล ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส คูกุญแจ กุญแจสวนตัว กุญแจ
สาธารณะ เอนทิตี เปนตน เพื่อเปนขอมูลใหกับผูใชบริการตอไป
บทที่ ๒ ความรับผิดชอบในการเผยแพรขอมูลและการเก็บรักษาขอมูล (Publication and
Repository Responsibilities)
สําหรั บเนื้อ หาในสวนนี้ ควรจะตองระบุเ กี่ยวกั บบุค คลซึ่ง ทําหน าที่ใ นการเก็บ รักษาขอมู ล
(Repository) ในการใหบริการของผูใ หบริการออกใบรับรองอิเล็ก ทรอนิกส ไมวาผู ใ หบริการออก
ใบรับรองอิเล็ก ทรอนิก สจ ะทํา หนาที่ดัง กลาวนั้ น เอง หรือเป นการใช บริการจากผูใ หบริก ารรายอื่ น
และความรับผิดชอบของบุคคลหรือหนวยงานที่ทําหนาที่ในการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับแนวนโยบาย และ
แนวปฏิบั ติ รวมทั้ ง เนื้อหาที่จ ะมีก ารเผยแพร เช น การควบคุม มาตรการในการรักษาความมั่ น คง
ปลอดภัย (Security Controls) การรักษาความลับทางการคา (Trade Secret) สําหรับขอมูลสําคัญที่มี
ความออนไหว เปนตน
นอกจากนั้น ควรใหขอมูลเกี่ยวกับความถี่ห รือความบอยในการเผยแพรขอมูล การควบคุม
การเขาถึงขอมูลที่มีการเผยแพรนั้น (Access Control) รวมทั้งแนวนโยบายและแนวปฏิบัติใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส หรือสถานะของใบรับรองอิเล็กทรอนิกส รวมทั้งการเพิกถอนใบรับรองอิเล็กทรอนิกส
บทที่ ๓ การระบุและการยืนยันตัวบุคคล ((Identification and Authentication (I&A))
สําหรับเนื้อหาในบทนี้ค วรให ขอมูลเกี่ยวกับขั้นตอนในการยืน ยัน หรือพิสูจ นตัวบุคคล หรื อ
เอนทิตีของผูสมัครขอใชบริการกับผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส หรือเจาหนาที่รับลงทะเบียน
กอนที่จะมีการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส รวมทั้งกําหนดขั้นตอนในการยืนยันหรือพิสูจนบุคคลของ

-๗ผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส หรือเจาหนาที่รับลงทะเบียน หรือเอนทิตีที่เกี่ยวของกับการ
ใหบริการหรือรวมใหบริการกับผูใ หบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส นอกจากนั้น อาจใหขอมูล
เกี่ยวกับการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสใหม การตออายุใ บรับรองอิเล็กทรอนิกส หรือการเพิกถอน
ใบรับ รองอิ เล็ ก ทรอนิ กส ไ ปพร อ มกั น ด วย อยา งไรก็ต าม เนื้ อ หาที่พึ ง กํ าหนดไวใ นบทนี้ นอกจาก
ที่กลาวถึงขางตน มีดังตอไปนี้
๑. การกําหนดรูปแบบของชื่อ (Naming)
สําหรับการกําหนดรูปแบบของชื่อที่ใ ช (Naming Convention) เพื่อระบุถึงผูใ ชบริการนั้น
ควรกําหนด ดังนี้
๑.๑ รูปแบบของชื่อ เชน X.500 Distinguished Name หรือ RFC 822 Names สําหรับจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสหรืออีเมล (e-mail) และ X.400 สําหรับชื่อ
๑.๒ ชื่อนั้น จะมีความหมายหรือไมมีก็ได
๑.๓ การกําหนดชื่อของผูใ ชบริก ารในกรณีที่มีการใชชื่อนิร นามหรือนามแฝงหรือปดบัง ชื่อ
ที่แทจริง (Anonymous or Pseudonymous)
๑.๔ กฎในการแปลงชื่อในรูปแบบตางๆ เชน มาตรฐาน X.500 และ RFC 822 เปนตน
๑.๕ ชื่อนั้นจะตองมีลักษณะเฉพาะ (Unique Name)
๒. ความสมบูรณในการระบุตัวบุคคล (Initial Identity Validation)
ขอมูล ในสวนนี้ ควรจะกําหนดเกี่ยวกับวิธีการระบุตัวบุคคล (Identification) และยืนยันหรือ
พิสูจนตัวบุคคล (Authentication) เมื่อแรกเริ่มลงทะเบียนกับผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส
เจาหนาที่รับลงทะเบียน ผูใชบริการ หรือคูกรณีที่เกี่ยวของอื่นๆ ทั้งนี้ โดย
๒.๑ การยืน ยั น หรื อพิ สู จ น ค วามสัม พั น ธ ข องกุญ แจส ว นตั ว กับ กุ ญ แจสาธารณะที่ ถื อหรื อ
ครอบครองอยูโ ดยผูใ ชบ ริการ เชน การใชใ นการพิสูจ นลายมือชื่อดิจิทั ลที่ปรากฏใน
ใบรับ รองอิเล็ ก ทรอนิกส ดวยการใชลายมือ ชื่อดิ จิทัลในการสง Certificate Request
Message มายังผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส เปนตน
๒.๒ การยืนยันหรือพิสูจนเงื่อนไขสําหรับการตรวจสอบความมีอยูขององคกรหรือหนวยงาน
เชน การตรวจสอบจากหนังสือรับรองของบริษัทหรือนิติบุคคลที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจ
การคา กระทรวงพาณิชย เปนตน
๒.๓ การยืนยันหรือพิสูจนเงื่อนไขสําหรับการตรวจสอบขอมูลของบุคคลซึ่งกระทําการในนาม
ขององคกรหรือหนวยงาน เชน การตรวจสอบจากหนังสือมอบอํานาจ เปนตน

-๘๓. การระบุและยืนยันหรือพิสูจนตัวบุคคลเมื่อมีการขอออกกุญแจใหม (Identification and
Authentication for Re-key Requests)
สําหรับขั้นตอนนี้ จะครอบคลุมทั้งในขั้นตอนที่ใบรับรองอิเล็กทรอนิกสหมดอายุลงและกรณีมีการ
เพิกถอนการใชใ บรับรองอิเล็ก ทรอนิกส ดัง นั้น จึง ควรจะเปน ขั้น ตอนที่มีรูปแบบการทํางานทํานอง
เดียวกันกับการระบุและยืนยันหรือพิสูจนตัวบุคคลเหมือนกับขั้นตอนแรกที่ไดมีการขอใชบริการ
๔. การระบุและยืนยันหรือพิสูจนตัวบุคคลเมื่อมีการขอเพิกถอนใบรับรองอิเล็กทรอนิกส
(Identification and Authentication for Revocation Requests)
เพื่อระบุประเภทของบุคคลทีส่ ามารถทําการรองขอเพิกถอนใบรับรองอิเล็กทรอนิกสและขั้นตอน
ในการยืนยันหรือพิสูจนขอมูลที่แสดงตัวตนของบุคคลดังกลาวรวมทั้งสิทธิของบุคคลนั้น
บทที่ ๔ ขอกําหนดเกี่ยวกับการดําเนินการตลอดอายุของใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Certificate
Life-Cycle Operation Requirements)
ขอมูล ในส วนนี้ใ ชใ นการระบุข อกําหนดในการดําเนินการเกี่ ยวกับใบรั บรองอิเล็ กทรอนิก ส
สําหรับผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส เจาหนาที่รับลงทะเบียน ผูใชบริการ และบุคคล
ที่เกี่ยวของอื่นๆ ใหสอดคลองกับบทบาทและหนาที่ของตน
๑. การยื่นคําขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Certificate Application)
สวนนี้ควรระบุขอกําหนดเกี่ยวกับการสมัครขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกสดังตอไปนี้
๑.๑ บุ ค คลที่ ส ามารถสมั ค รขอใบรั บ รองอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ไ ด เช น ผู ที่ จ ะมี ชื่ อ ในใบรั บ รอง
อิเล็กทรอนิกส (Certificate Subject) หรือ RA เปนตน
๑.๒ กระบวนการยื่นคําขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส และภาระหนาที่ที่เกี่ยวของ ตัวอยางของ
กระบวนการยื่นขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส อาจเปนดังตอไปนี้
(๑) ผูสงคําขอใบรับรองสรางคูกุญแจและสงคําขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกสใหเจาหนาที่รับ
ลงทะเบียน โดยผูสงคําขอใบรับรองตองใหขอมูลที่ครบถวนและถูกตองตามระเบียบ
การขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกสของผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส
(๒) เจาหนาที่รับลงทะเบียนตรวจคําขอ และลงลายมือชื่อกํากับคําขอที่ผานการตรวจสอบ
แลว ไปให ผู ใ หบ ริการออกใบรับ รองอิเ ล็กทรอนิกส เจ าหนาที่ รับลงทะเบี ยน และ
ผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส ตองกําหนดหลักการและวิธีการขอใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส

-๙๒. การพิจารณาคําขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Certificate Application Processing)
เนื้อหาสวนนี้ควรใหขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาคําขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส ตัวอยาง
กระบวนการ เชน
๒.๑ ผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสและเจาหนาที่รับลงทะเบียนจะดําเนินการตรวจสอบ
ความถูกตองของผูสมัคร เพื่อการระบุและยืนยันตัวบุคคล
๒.๒ ผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสและเจาหนาที่รับลงทะเบียนจะพิจารณาวาจะอนุมัติ
หรือไมอนุมัติการสมัครขอใชบริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส
๒.๓ การกําหนดระยะเวลาที่ผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส และเจาหนาที่รับลงทะเบียน
ใชในการพิจารณาการยื่นคําขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส
๓. การออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Certificate Issuance)
เนื้อหาสวนนี้ควรใหขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสในประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้
๓.๑ ขอปฏิบัติของผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส ในการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส
เชน การตรวจลายมือชื่อและอํานาจกระทําการของ เจาหนาที่รับลงทะเบียน ตลอดจน
การสรางใบรับรองอิเล็กทรอนิกส
๓.๒ วิธีการแจง ผลการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสแกผูใ ชบริการ เชน การแจงทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส
๔. การยอมรับใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Certificate Acceptance)
๔.๑ ขอปฏิบัติของผูสมัครขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกสที่ถือเปนการยอมรับใบรับรองอิเล็กทรอนิกส
เชน ผูส มัครขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกสยอมรับใบรับรองอิเล็กทรอนิกสที่ผูใหบริการออก
ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส ออกใหในกรณีที่
(๑) ผูใ หบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส มิไดรบั การแจงการใดๆ จากผูสมัครขอใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกสภายในเวลาที่กําหนด
(๒) ผู ใ ช บ ริ ก ารลงลายมื อ ชื่ อ กํ า กั บ ข อ ความแจ ง การยอมรั บ หรื อ ไม ย อมรั บ ใบรั บ รอง
อิเล็กทรอนิกส
๔.๒ การเผยแพรใบรับรองอิเล็กทรอนิกสที่ไดยอมรับโดยผูสมัครขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกสแลว
ซึ่งอาจเผยแพรโดยผานทาง X.500 Directory หรือ LDAP repository
๔.๓ การแจง ให บุค คลอื่น ทราบถึง ใบรับ รองอิ เล็ กทรอนิก สที่ ไ ด ออกใหผู ส มั ครขอใบรับ รอง
อิเล็กทรอนิกส เชน ผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส อาจสงใบรับรองอิเล็กทรอนิกส
ที่ออกใหผูสมัครขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส แกเจาหนาที่รับลงทะเบียน เปนตน

-๑๐๕. การใชคูกุญแจ และใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Key Pair and Certificate Usage)
๕.๑ ความรั บ ผิ ด ชอบของผู ใ ช บ ริ ก ารในการใช คู กุ ญ แจและใบรั บ รองอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส เช น
ผูใชบริการจะตองใชกุญแจสวนตัว (Private Key) และใบรับรองอิเล็กทรอนิกสตามนโยบาย
ที่กําหนดในแนวนโยบาย และสัญญาระหวางผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสกับ
ผูใ ช บริ การ โดยผูใ ชบ ริก ารสามารถใชกุ ญ แจสว นตั วหลัง จากที่ผู ใ ช บริก ารได ยอมรั บ
ใบรั บ รองอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส นั้ น แล ว และไม ส ามารถใช ง านกุ ญ แจส ว นตั ว และใบรั บ รอง
อิเล็กทรอนิกสไดหลังจากใบรับรองอิเล็กทรอนิกสดังกลาวหมดอายุลงหรือถูกเพิกถอน
๕.๒ ความรั บ ผิ ด ชอบของคู ก รณี ที่ เ กี่ ย วข อ งในการใช กุ ญ แจสาธารณะ หรื อ ใบรั บ รอง
อิเล็กทรอนิกสของผูใชบริการ เชน คูกรณีที่เกี่ยวของจะตองใชใบรับรองอิเล็กทรอนิกสตาม
นโยบายที่กําหนดในแนวนโยบาย และตองตรวจสอบสถานะของใบรับรองอิเล็กทรอนิกส
ตามวิธีที่ระบุใน แนวนโยบายภายใตเงื่อนไขเกี่ยวกับคูกรณีที่เกี่ยวของ
๖. การตออายุใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Certificate Renewal)
การตออายุใบรับรองอิเล็กทรอนิกส หมายถึง การออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสใหมใหผูใชบริการ
โดยไมมี การเปลี่ ยนแปลงกุ ญ แจสาธารณะของผู ใ ชบ ริก าร หรือ ขอ มูล อื่น ใดที่ ปรากฏในใบรั บรอง
อิเล็กทรอนิกส การตออายุใบรับรองอิเล็กทรอนิกสควรคํานึงถึงประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้
๖.๑ กรณีตางๆ ที่อนุญาตใหมีการตออายุใบรับรองอิเล็กทรอนิกส เชน ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส
หมดอายุ แ ต น โยบายอนุ ญ าตให ใ ช คู กุ ญ แจเดิ ม ต อ ไปได ให ส ามารถต อ อายุ ใ บรั บ รอง
อิเล็กทรอนิกสได
๖.๒ บุค คลที่ ส ามารถขอต อ อายุใ บรับ รองอิเ ล็ก ทรอนิก สไ ด เชน ผูใ หบ ริก ารออกใบรั บรอง
อิเล็กทรอนิกส อาจอนุญาตใหเจาหนาที่รับลงทะเบียน ขอตออายุแทนผูใชบริการได หรือ
ผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส อาจตออายุใบรับรองอิเล็กทรอนิกสใหผูใชบริการ
โดยอัตโนมัติเมื่อใบรับรองดังกลาวหมดอายุลง
๖.๓ ควรมีการระบุกระบวนการในการขอตออายุใบรับรองอิเล็กทรอนิกสที่ชัดเจน เชน การใช
รหัสผาน (Password) ในการยืนยันตัวบุคคลอีกครั้งกอนการตออายุใบรับรองอิเล็กทรอนิกส
๖.๔ ควรมีวิธีการแจงวาไดตออายุใบรับรองอิเล็กทรอนิกสใหผูใชบริการแลว
๖.๕ ควรระบุวิธีการยอมรับใบรับรองอิเล็กทรอนิกสที่ผูใ หบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส
ตออายุใหแกผูใชบริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส
๖.๖ ควรอธิบายเกี่ยวกับการเผยแพรใบรับรองอิเล็กทรอนิกสตลอดจนวิธีการแจงบุคคลที่เกี่ยวของ
ใหทราบถึงการตออายุใบรับรองอิเล็กทรอนิกส

-๑๑๗. การรับรองคูกุญแจใหม (Certificate Re-key)
เนื้อหาสวนนี้ควรใหขอมูลเกี่ยวกับการสรางคูกุญแจใหม รวมถึงการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส
ใหมเพื่อรองรับคูกุญแจใหม โดยผูใชบริการหรือบุคคลอื่น
๗.๑ กรณีตางๆ ที่ผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสสามารถหรือตองสรางคูกุญแจ และ
ออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสเพื่อรองรับคูกุญแจใหมนี้ เชน กรณีของการเพิกถอนใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส หรือการหมดอายุการใชงานของคูกุญแจ
๗.๒ การกําหนดใหบุคคลใดสามารถขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกสเพื่อรองรับคูกญ
ุ แจใหม
๗.๓ ควรมีวิธีการแจงการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสใหมใหผูใชบริการทราบ
๗.๔ ควรระบุวิธีการยอมรับใบรับรองอิเล็กทรอนิกสที่ผใู หบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส
เพื่อรองรับคูกุญแจใหม
๗.๕ ควรอธิบายเกี่ยวกับการเผยแพรใบรับรองอิเล็กทรอนิกสตลอดจนวิธีการแจงบุคคล
ที่เกี่ยวของใหทราบถึงการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสเพื่อรองรับคูกุญแจใหม
๘. การแกไขเปลี่ยนแปลงใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Certificate Modification)
เนื้อหาสวนนี้ควรใหขอมูลเกี่ยวกับการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสใหมอันเนื่องมาจากการแกไข
เปลี่ยนแปลงขอมูลในใบรับรองอิเล็กทรอนิกสที่ไมใชกุญแจสาธารณะของผูใชบริการ เชน
๘.๑ กรณีตางๆ ที่ผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสอนุญาตใหผูใชบริการสามารถแกไข
เปลี่ยนแปลงขอมูลในใบรับรองอิเล็ก ทรอนิกสไ ด เชน การเปลี่ยนชื่อ การเปลี่ยนแปลง
Distinguished Name และการเปลี่ยนบทบาทภาระหนาที่ในที่ทํางาน
๘.๒ การกําหนดใหบุคคลใดสามารถขอแกไ ขเปลี่ยนแปลงใบรับรองอิเล็กทรอนิกสไ ด เชน
ผูใชบริการ เจาหนาที่ฝายบุคคล หรือเจาหนาที่รับลงทะเบียน เปนตน
๘.๓ ควรมีวิธีการแจงการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสใหมใหผูใชบริการทราบ
๘.๔ ควรระบุวิธีการยอมรับใบรับรองอิเล็กทรอนิกสที่ผูใหบริการออกใหใหม
๘.๕ ควรอธิ บ ายเกี่ย วกั บ การเผยแพรใ บรับ รองอิเ ล็ กทรอนิ กส ต ลอดจนวิธี ก ารแจ ง บุค คล
ที่เกี่ยวของใหทราบถึงการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสใหม
๙. การเพิกถอนและพักใชใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Certificate Revocation and Suspension)
เนื้อหาสวนนี้ควรใหขอมูลเกี่ยวกับการเพิกถอนและการพักใชใบรับรองอิเล็กทรอนิกส
๙.๑ กรณีตางๆผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส ใหมีการพักใชหรือเพิกถอนใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส เชน การเลิกจางงานผูใชบริการ การสูญหายของอุปกรณเขารหัสลับ หรือ
มีเหตุอันควรสงสัยวามีการลวงรูกุญแจสวนตัวโดยมิชอบ เปนตน

-๑๒๙.๒ การกํ าหนดให บุ ค คลใดสามารถขอเพิ ก ถอนและพั ก ใช ใ บรั บ รองอิ เ ล็ กทรอนิ ก ส ข อง
ผูใชบริการได เชน ผูใชบริการ และเจาหนาที่รับลงทะเบียน เปนตน
๙.๓ ควรมี ก ารระบุ ก ระบวนการขอเพิ ก ถอนและพั ก ใช ใ บรั บ รองอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส เช น
การกําหนดใหเจาหนาที่รับลงทะเบียน หรือผูใชบริการตองลงลายมือชื่อกํากับคําขอเพิกถอน
ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส เปนตน
๙.๔ ควรมีการกําหนดระยะเวลาที่ผูใชบริการสามารถขอเพิกถอนใบรับรองอิเล็กทรอนิกสได
๙.๕ ควรมีก ารกําหนดวิธี การที่ คูก รณีที่ เกี่ ยวขอ งสามารถตรวจสอบสถานะของใบรับ รอง
อิเล็กทรอนิกสได
๙.๖ ในกรณีที่มีก ารใช Certificate Revocation List (CRL) ในการเผยแพรใ บรั บรอง
อิเล็ก ทรอนิกสที่ไ ดเพิกถอนและพักใช ควรมีการกําหนดความถี่ของการเผยแพรขอมูล
ดังกลาว ระยะเวลาระหวางการสราง CRL และเวลาที่เผยแพร CRL ใหสาธารณะทราบ
และถามีการใหบริการตรวจสอบสถานะของใบรับรองอิเล็กทรอนิกสแบบออนไลน ก็ควรแจง
ใหสาธารณะทราบถึงวิธีการใชงาน เงื่อนไข และขอกําหนดที่เกี่ยวของดวย
๙.๗ ควรกําหนดระยะเวลาการพักใชใบรับรองอิเล็กทรอนิกส
๑๐. บริการตรวจสอบสถานะของใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Certificate Status Services)
ขอมู ลส วนนี้ กล าวถึ ง บริก ารตรวจสอบสถานะของใบรั บรองอิ เล็ก ทรอนิก สสํ าหรั บคู กรณี
ที่เกี่ยวของ และควรมีประเด็นดังตอไปนี้
๑๐.๑ ลักษณะของบริการตรวจสอบสถานะของใบรับรองอิเล็กทรอนิกส และสภาพพรอมใชงาน
ของระบบบริการ รวมถึงนโยบายรองรับกรณีที่ระบบไมสามารถใหบริการได
๑๐.๒ ลักษณะของบริการอื่นที่เกี่ยวของ
๑๑. การเลิกใชบริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (End of Subscription)
ขอมูลสวนนี้กลาวถึงขั้นตอนที่ผูใชบริการปฏิบัติในการเลิกใชใบรับรองอิเล็กทรอนิกสซึ่งอาจมี
สาเหตุ ม าจากการหมดอายุ ข องใบรั บ รองอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส หรื อ การเลิ ก ให บ ริ ก ารโดยผู ใ ห บ ริ ก าร
ออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส
๑๒. การเก็บรักษาและการกูคืนกุญแจ (Key Escrow and Recovery)
ผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสควรระบุนโยบายเกี่ยวกับการเก็บรักษาและการกูคืน
กุญแจสวนตัว และการปองกัน Session Key (Session Key Encapsulation)

-๑๓บทที่ ๕ การควบคุ มความมั่ นคงปลอดภั ย ของเครื่อ งมื ออุ ปกรณ การบริ หารจั ด การ และ
การดําเนินงาน (Facility, Management, and Operational Controls)
สําหรับเนื้อหาในบทนี้จะครอบคลุมการควบคุมและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพ
สําหรับกรณีที่ผูใ หบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสตองใชใ นการสรางกุญ แจ (Key Generation)
การยืนยันตัวบุคคล (Subject Authentication) การออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Certificate Issuance)
การเพิกถอนใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Certificate Revocation) การตรวจสอบระบบและเก็บรักษาขอมูล
(Auditing and Archiving) ใหมั่นคงปลอดภัย
ดัง นั้น จึง ควรมีการกําหนดวิธี การในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของบุคคลที่ เกี่ยวขอ ง
เพื่อสรางความเชื่อมั่นในการใชงานใบรับรองอิเล็กทรอนิกส และปองกันมิใหมีการบุกรุก หรือเขาถึงระบบ
หรือลวงรูขอมูลในระบบการใหบริการของผูใ หบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส รวมทั้ง ปองกั น
มิใหเกิดความผิดพลาดในขอมูลที่ใชในการสรางใบรับรองอิเล็กทรอนิกส หรือรายการเพิกถอนใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกสกรณีที่มีการลวงรูกุญแจสวนตัวของผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสโดยมิชอบ
ทั้งนี้ ความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพ (Physical Security Controls) นั้น ครอบคลุมในเรื่อง
ดังตอไปนี้
๑. สถานที่ตั้งหรือการกอสรางสํานักงานในการใหบริการ (Site Location and Construction)
เนื้อหาในสวนนี้ค วรมี การกําหนดพื้น ที่ที่มีก ารรักษาความมั่นคงปลอดภัยเปน พิเศษ (High
Security Zone) หรือการใชหองและตูนิร ภัย การติดตั้ง ระบบโทรทัศนวงจรปด และระบบตรวจจับ
การบุกรุกทางกายภาพ เปนตน
๒. การเขาถึงทางกายภาพ (Physical Access)
ควรกํา หนดเกี่ ยวกับการเขา ออกระหวางพื้ น ที่สํานั กงานกั บพื้น ที่ที่ มีการรั กษาความมั่น คง
ปลอดภัยเปนพิเศษ การเคลื่อนยายจากพื้นที่หนึ่ง ไปยังอีกพื้นที่หนึ่ง ใหมีการปองกันการเขาถึงทาง
กายภาพ เชน การพิสูจนตัวบุคคลกอนอนุญาตใหเขาถึงระบบใหบริการได อาจทําไดโดยการใชบัตรแถบ
แมเหล็ก และการตรวจสอบลายนิ้วมือ เปนตน นอกจากนี้ ยังควรมีการคํานึงถึงการบริหารจัดการระบบ
ไฟฟาและระบบปรับอากาศ การปองกันภัยจากน้ํา การจัดเก็บ Backup Media ไวในสถานที่อื่น ที่ไดรับ
การปองกันการเขาถึง ปองกันภัยจากไฟและน้ํา
๓. การควบคุมความมั่นคงปลอดภัยดานกายภาพ (Physical Security Controls)
ผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสควรบรรยายวิธีการควบคุมดานกายภาพของสถานที่
ประกอบการในหัวขอดังตอไปนี้
๓.๑ สถานที่ตั้งของผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส และการจัดแบงพื้นที่ตามระดับของ
ความมั่นคงปลอดภัยที่ตองการ
๓.๒ การควบคุมการเขาถึงพื้นที่ที่ตองการระดับความมั่นคงปลอดภัยที่ตางกัน

-๑๔๓.๓ การดูแลเรื่องพลังงานไฟฟา การไหลเวียนของน้ํา การควบคุมสภาพอากาศ อุณหภูมิและ
ความชื้นสัมพัทธ การปองกันการเกิดอัคคีภัย เพื่อปองกันการหยุดชะงักของการใหบริการ
จากเหตุเหลานี้
๓.๔ การเก็บรักษาสื่อที่ใ ช เก็บขอมู ลของผูใ หบริการออกใบรับ รองอิเล็ กทรอนิก สใ หมั่น คง
ปลอดภัย ตลอดจนการกําหนดใหมีการสํารองขอมูลนอกสถานที่ประกอบการเพื่อปองกัน
การสูญเสีย หรือสูญหายของขอมูล
๔. การควบคุมกระบวนการตางๆ ในการดําเนินการ (Procedural Controls)
ผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสควรมีการจัดบทบาทและหนาที่ของบุคลากรในองคกร
ใหเหมาะสม และกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการทํางานของบุคลากรในแตละบทบาท เชน วิธีการระบุและ
ยืน ยัน ตัวบุคคล หรือวิธีการเขาถึง ขอมูลสําคัญ โดยบุคคลในบทบาทตางๆ โดยการแบง แยกหนาที่
ซึ่งไมอนุญาตใหบุคคลหนึ่งรับหนาที่ในหลายบทบาทดวยเหตุผลดานความมั่นคงปลอดภัยของขอมูล
๕. การกูคืนระบบอันเกิดจากพฤติการณที่กระทบตอความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลและ
ภัยพิบัติอันเกิดแกระบบ (Compromise and Disaster Recovery)
ผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสควรมีนโยบายในการกูคืนระบบอันเกิดจากพฤติการณ
ที่ ก ระทบต อ ความมั่ น คงปลอดภั ย ของข อ มู ล และภั ย พิ บั ติ อั น เกิ ด แก ร ะบบ เช น ข อ มู ล ถู ก ทํ า ลาย
อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุหรือสาเหตุอื่นใด เพื่อใหการใหบริการไมหยุดชะงัก
๖. การเลิกกิจการของผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสและเจาหนาที่รับลงทะเบียน
(CA or RA Termination)
ในกรณีท่ีผูใ หบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสห รือเจาหนาที่รับลงทะเบียนเลิกกิจการ
จะตองมีการแจง ใหบุคคลที่เกี่ยวของทราบ รวมถึงผูที่รับผิดชอบขอมูลของผูใ หบริการออกใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกสและเจาหนาที่รับลงทะเบียนเพื่อใหเกิดผลกระทบตอผูใชบริการนอยที่สุด
บทที่ ๖ การควบคุมความมั่นคงปลอดภัยดานเทคนิค (Technical Security Controls)
สําหรับเนื้อหาในสวนนี้เปนการกําหนดมาตรการดานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของกุญแจ
และขอมูลสําหรับอนุญาตใหใชกุญแจ เชน PIN และ Password และประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการกุญแจ
๑. การสรางและติดตั้งคูกญ
ุ แจ (Key Pair Generation and Installation)
การสรางและการติดตั้งคูกญ
ุ แจมีประเด็นทีต่ องพิจารณาและกําหนดเปนนโยบาย ดังตอไปนี้
๑.๑ ใครเปนผูส รางคูกญ
ุ แจใหผูใชบริการ และสรางโดยซอฟตแวรหรือฮารดแวร
๑.๒ วิธีการที่ผูใชบริการจะไดรับกุญแจสวนตัวของตนแบบมั่นคงปลอดภัยเปนไปไดอยางไรบาง

-๑๕๑.๓ วิธีการที่ผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสจะไดรับกุญแจสาธารณะของผูใชบริการ
แบบมั่นคงปลอดภัยเปนไปไดอยางไรบาง
๑.๔ คูกรณีที่เกี่ยวของจะไดรับกุญแจสาธารณะของผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสแบบ
มั่นคงปลอดภัยเปนไปไดอยางไรบาง
๑.๕ ความยาวของคูกุญแจเปนเทาใด เชน กุญแจอาจมีความยาว 1,024 บิต RSA และ 1,024 บิต DSA
๑.๖ ใครเปน ผูที่กําหนดพารามิเตอรของกุญ แจสาธารณะ และมีก ารตรวจสอบคุณ ภาพของ
พารามิเตอรระหวางการสรางกุญแจหรือไม
๑.๗ วัตถุประสงคที่อาจจะนําคูกุญแจไปใช หรือวัตถุประสงคที่ควรจํากัดการใชคูกุญแจคืออะไร
สําหรับใบรับรองตาม X.509 นั้นวัตถุประสงคเหลานี้ควรจะสอดคลองกับการใชงานกุญแจ
ตามมาตรฐาน X.509 เวอรชั่น 3
๒. การปองกันกุญแจสวนตัว (Private Key Protection) และการจัดการควบคุมชิ้นสวน
สําหรับการเขารหัสลับ (Cryptographic Module Engineering Control)
ในสวนนี้ควรกําหนดวิธีการปองกันกุญแจสวนตัวและการใชงานชิ้นสวนสําหรับการเขารหัสลับ
ของผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส เจาหนาที่รับลงทะเบียน ผูใชบริการ และผูใหบริการเก็บ
ขอมูล โดยคํานึง ถึ ง ความมั่น คงปลอดภัยและความเสียหายอัน เกิดจากการเก็บรักษากุญ แจสวนตัว
การสํารองกุญแจสวนตัว และการบันทึกถาวรกุญแจสวนตัว ทั้งนี้ ใหพิจารณาคําถาม ดังตอไปนี้
๒.๑ ถามีการใชงานชิ้น สวนสําหรับการเขารหัส ลับ (อาจเปน ซอฟตแวร ฮารดแวร และ หรือ
เฟรมแวร) ควรจะอางอิงตามมาตรฐานใด
๒.๒ จําเปน ตองมีการควบคุมการเขาถึง กุญ แจสวนตัว โดยผูมีสิท ธิม ากกวา ๑ คนหรือไม
(แบบ m out of n)
๒.๓ มีนโยบายในการเก็บรักษากุญแจสวนตัวหรือไม (Key Escrow)
๒.๔ มีนโยบายในการสํารองกุญแจสวนตัวหรือไม (Private Key Backup)
๒.๕ มีนโยบายในการบันทึกถาวรกุญแจสวนตัวหรือไม (Private Key Archival)
๒.๖ ในกรณีใดบางที่จะมีการถายโอนกุญแจสวนตัวเขาไปในหรือออกจากชิ้นสวนสําหรับเขารหัสลับ
๒.๗ การจัดเก็บกุญแจสวนตัวในชิ้นสวนสําหรับเขารหัสลับ (Private Key Storage in Cryptographic
Module) จะทําดวยวิธีใด เชน เก็บในรูปแบบขอมูลธรรมดาที่อานเขาใจได (Plaintext)
รูปแบบของขอมูลที่มีการเขารหัสลับ (Encrypted) หรือการแยกกุญแจ (Split Key) เปนตน
๒.๘ ใครเปนผูทมี่ ีสทิ ธิในการใชงานกุญแจสวนตัว ดวยวิธีอยางไร
๒.๙ ใครเปนผูมสี ิทธิในการยกเลิกการใชงานกุญแจสวนตัว ดวยวิธีอยางไร
๒.๑๐ ใครมีสิทธิทําลายกุญแจสวนตัว ดวยวิธีอยางไร

-๑๖๒.๑๑ รายละเอี ยดความสามารถของชิ้ น สวนสําหรั บเขา รหัส ลั บ เป น อยา งไร (อาจอ างถึ ง
มาตรฐานที่เกี่ยวของ เชน FIPS 140-1
๓. รายละเอียดอื่นเกี่ยวกับการจัดการและบริหารคูก ุญแจ (Other Aspects of Key Pair
Management)
ในสวนนี้ค วรกําหนดวิธีการในการจัดการและบริห ารคูกุญ แจของผูใ หบริการออกใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส เจาหนาที่รับลงทะเบียน ผูใชบริการ และผูใ หบริการเก็บขอมูล โดยพิจารณาคําถาม
ดังตอไปนี้
๓.๑ ควรมีการเก็บบันทึกถาวรของกุญแจสาธารณะ (Public Key Archival) หรือไม ถามีใคร
จะเปน ผูทําหนาที่เก็บบันทึกถาวร และการควบคุม ความมั่น คงปลอดภัยของระบบเก็บ
บันทึกถาวร ทั้งในเรื่องความจําเปนในการปกปองซอฟตแวร และฮารดแวรที่เกี่ยวของกับ
การใชงานกุญแจสาธารณะอยูตลอดเวลา
๓.๒ ระยะเวลาใชงานของใบรับรองอิเล็กทรอนิกส และคูกุญแจของผูใชบริการเปนเทาใด
๔. ขอมูลที่ใชในการติดตั้งใบรับรองของผูใชบริการ (Activation Data)
เนื้อหาในสวนนี้ควรกําหนดวิธีการปองกันขอมูลที่จําเปนตองใชในการติดตั้งใบรับรองของผูใช
บริการ (Activation Data) ซึ่งอาจหมายถึง รหัสอางอิง (Reference Code) และรหัสติดตั้ง (Installation
Code) เพื่อใชในการยืนยันตัวผูใชบริการในขั้นตอนการติดตั้งใบรับรอง ซึ่งเปนขอมูลที่ผูใชบริการไดรับ
จากผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสโดยตรงหรือจากเจาหนาที่รับลงทะเบียน
๕. การควบคุมความมั่นคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร (Computer Security Controls)
เนื้อหาในสวนนี้ควรอธิบายการควบคุมความมั่นคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร เพื่อใหเกิด
ความนาเชื่อถือของระบบผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส โดยมีการควบคุมการเขาถึง (Access
Control) มีการตรวจสอบ (Audit) ระบบของผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส การยืนยันตัวบุคคล
(Identification และ Authentication) การทดสอบระบบความมั่นคงปลอดภัย (Security testing) และ
ทดสอบการบุกรุกระบบ (Penetration Testing) โดยที่ระบบการควบคุมความมั่นคงปลอดภัยนั้นตอง
ไดรับการประเมินตามมาตรฐานสากล เชน The Trusted System Evaluation Criteria (TCSEC)
๖. การควบคุมทางเทคนิคของระบบใหบริการ (Life Cycle Technical Controls)
เนื้อหาในสวนนี้ควรจะกลาวถึงการควบคุมการพัฒนาระบบและการควบคุมการบริหารจัดการ
ดานความมั่ นคงปลอดภั ย การควบคุม การพั ฒนาระบบนั้ น รวมความถึง ความมั่น คงปลอดภัย ของ
สภาพแวดลอมในการพัฒนาระบบ บุคลากรที่พัฒนาระบบ และการออกแบบระบบ เปนตน
การควบคุม การบริ ห ารจั ด การด านความมั่ น คงปลอดภัย หมายความถึง การใชเ ครื่ องมื อ
อุปกรณ (Tools) และกระบวนการ (procedure) เพื่อใหเกิดความมั่นใจดานความมั่นคงปลอดภัยของ
ระบบปฏิบัติการ (Operational Systems) และระบบเครือขาย (Networks)

-๑๗๗. การควบคุมความมั่นคงปลอดภัยทางเครือขาย (Network Security Controls)
เนื้อหาในสวนนี้ร ะบุการควบคุมความมั่น คงปลอดภัยทางเครือขายของระบบผูใหบริการออก
ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส โดยปองกันมิใหเขาถึงระบบไดโดยมิชอบดวยกลไกของอุปกรณรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยหลายสวนหลายลําดับชั้น ไดแก อุปกรณเลือกเสนทาง (Router) ตัวปองกันการบุกรุก
(Firewall) ระบบตรวจสอบผูบุกรุก (Intrusion Detection System: IDS)
๘. ขอกําหนดสําหรับการประทับเวลาในบันทึกตางๆ (Time-stamping)
หากกําหนดใหมีการประทับเวลาในบันทึกตางๆ ควรระบุไวในสวนนี้ และกลาวถึงแหลงที่มาของ
เวลาและความนาเชื่อถือประกอบดวย
บทที่ ๗ การกําหนดรูปแบบของใบรับรองอิเล็กทรอนิกส รายการเพิกถอน และสถานะของ
ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Certificate, CRL, and OCSP Profiles)
๑. รูปแบบของใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Certificate Profile)
เนื้อหาในสวนนี้กําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นดังตอไปนี้ (อางอิงตาม IETF RFC 3280)
๑.๑ เวอรชั่นของใบรับรองอิเล็กทรอนิกสที่สนับสนุน
๑.๒ ขอมูลใน Certificate Extensions และความสําคัญ (Criticality) ของขอมูลดังกลาว OID
ของขั้นตอนวิธีการเขารหัสลับ (Cryptographic Algorithm Object Identifiers)
๑.๓ รูปแบบชื่อของผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส เจาหนาที่รับลงทะเบียน และ
ผูใชบริการ
๑.๔ OID ของแนวนโยบายที่เกี่ยวของ
๒. รูปแบบรายการเพิกถอนใบรับรอง (Certification Revocation List Profile)
๒.๑ เนื้อหาในสวนนี้กําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นดังตอไปนี้ (อางอิงตาม IETF RFC 3280)
เวอรชั่นของรายการเพิกถอนใบรับรองที่สนับสนุน และ
๒.๒ รายการเพิกถอนใบรับรอง และขอมูลใน CRL Entry Extensions และความสําคัญของ
ขอมูลดังกลาว (Criticality)
๓. รูปแบบโปรโตคอล OCSP (OCSP Profile)
ในสวนนี้แสดงถึงเนื้อหาและรูปแบบของขอมูลที่ใชในการตรวจสอบสถานะของใบรับรองโดย
ใชโปรโตคอล OCSP (Online Certificate Status Protocol) รวมทั้งขอมูลอื่นๆ เชน เวอรชั่นของ OCSP
และขอมูลเพิ่มเติมที่สามารถระบุลงไปใน OCSP (อางอิงตาม IETF RFC 2560)

-๑๘บทที่ ๘ การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎขอบังคับตางๆ และการประเมินความเสี่ย งอื่นๆ
(Compliance Audit and Other Assessment)
สําหรับเนื้อหาในสวนนี้จ ะตองกําหนดเกี่ยวกับรายการที่ตองมีการประเมิน ความเสี่ยง หรือ
ระเบียบวิธี (Methodology) ที่ใชในการประเมินความเสี่ยง เชน การประเมินความเสี่ยงตามแนวทางของ
WebTrust เปนตน
นอกจากนั้น ก็อาจกําหนดความถี่ข องการตรวจสอบหรือ ประเมิน ความเสี่ ยง ทั้ ง นี้ ในการ
ประเมินนั้น ก็ตองประเมินตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติ และประเมินทั้งกอนมีการใหบริการ เมื่อมี
การใหบริการ และการตรวจสอบกรณีมีความเปนไปไดที่จ ะมีการลวงรูโดยมิช อบอันเปน การกระทบ
ถึงความมั่นคงปลอดภัย
ทั้ง นี้ จํ าเปน ตอ งระบุ คุณ สมบั ติข องบุค ลากรที่ทํา หน าที่ ต รวจสอบและประเมิ น ความเสี่ย ง
การดําเนินการเกี่ยวกับผลการประเมิน เชน การระงับการดําเนินการชั่วคราว หรือการเพิกถอนใบรับรอง
ที่ออก เปนตน
บทที่ ๙ ขอกําหนดอื่นๆ และประเด็นกฎหมาย (Other Business and Legal Matters)
สําหรับเนื้อหาในสวนนี้ จะกําหนดเกี่ยวกับการจัดเก็บคาธรรมเนียม (Fees) ความรับผิดชอบ
ทางการเงิน (Financial Responsibility) ทั้งในสวนที่เกี่ยวกับการดําเนินการหรือกรณีมีการเรียกรอง
คาเสียหายจากการใหบริการเกิดขึ้น รวมทั้งประเด็นขอกฎหมายตางๆ
อยางไรก็ตาม ในการจัดทําแนวนโยบายและแนวปฏิบัติ นั้น หากผูใหบริการออกใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส ตองการใหเอกสารฉบับดังกลาวถือเปนสัญญาฉบับหนึ่งหรือเปนสวนหนึ่งของสัญญา
ในการใหบริการ ก็อาจจําเปนตองพิจารณาเพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับขอจํากัดความรับผิด (Limitation of
Liability) ไวในแนวนโยบายหรือแนวปฏิบัติ ดวย แตหากไมประสงคใหแนวนโยบายและแนวปฏิบัติ
เปนสัญญาหรือสวนหนึ่งของสัญญาในการใหบริการ ก็อาจจําเปนตองมีการจัดทําสัญญาในการใหบริการ
ผูใชบริการ หรือคูกรณีที่เกี่ยวของซึ่งมีขอความกําหนดเกี่ยวกับขอจํากัดความรับผิดของบุคคลดังกลาว
ในการใหบริการเอาไวดวย
๑. คาธรรมเนียม (Fees)
สําหรับคาธรรมเนียมในการใหบริการนั้น อาจกําหนดใหผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส
ซึ่งใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส ผูใหบริการเก็บรักษาขอมูล หรือผูใหบริการในฐานะเจาหนาที่
รับลงทะเบียน จัด เก็บ คาธรรมเนีย มได จ ากกรณี ที่มีก ารออกใบรับ รองอิเล็ ก ทรอนิก ส หรือต ออายุ
ใบรับรองดังกลาว (Certificate Issuance or Renewal Fees) คาธรรมเนียมในการเขาถึงใบรับรอง
(Certificate Access Fees) การเขาถึงขอมูลเกี่ยวกับการเพิกถอนหรือสถานะลาสุดของใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส คาธรรมเนียมสําหรับบริการอื่นๆ เชน การเขาถึง แนวนโยบายหรือแนวปฏิบัติ ทั้ง นี้
ผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส อาจจัดทํานโยบายในการคืนคาธรรมเนียม (Refund Policy) ไวดวย

-๑๙๒. ความรับผิดชอบทางการเงิน (Financial Responsibility)
เนื้อหาในสวนนี้ควรกําหนดขึ้นเกี่ยวกับความรับผิดในการดําเนินการที่เกิดขึ้น (Operational PKI
Responsibilities) การรักษาสถานะของผูใหบริการใหสามารถชําระหนี้และจายคาเสียหายในกรณีที่ตอง
รับผิดได (to Remain Solvent and Pay Damages) ทั้งนี้ อาจมีการเพิ่มเติมเนื้อหาที่เกี่ยวกับวงเงิน
ประกันความเสียหายที่คุมครองความรับผิดที่เกิดขึ้น (Insurance Coverage for Liabilities) และความ
รับผิดในอนาคต (Contingencies) สิน ทรัพยที่ปรากฏในงบดุล (Assets on The Balance Sheet)
หนัง สือค้ําประกัน (Surety Bond) เล็ต เตอร ออฟ เครดิต (Letter of Credit) คาสินไหมทดแทน
(Indemnity) และอาจใหความคุมครองเพิ่มเติมดวยการกําหนดเกี่ยวกับการประกันภัย (Insurance) หรือ
การใหคํารับรอง (Warranty)
๓. การรักษาความลับของขอมูลทางธุรกิจ (Confidentiality of Business Information)
ดวยขอมูลบางประเภทเปนความลับทางธุรกิจที่จําเปนตองเก็บไวเปนความลับ เชน แผนทาง
ธุรกิจ (Business Plan) ขอมูลการขาย (Sales Information) ความลับทางการคา (Trade Secrets) และ
ข อ มู ล ที่ ไ ด จ ากบุ ค คลที่ ส ามภายใต ข อ ตกลงไม เ ป ด เผยความลั บ (Nondisclosure Agreement)
จึงจําเปนตองกําหนดขอบเขตในการรักษาความลับ ขอมูลที่อยูนอกเหนือจากขอตกลงวาดวยการรักษา
ความลับ และความรับผิดของบุคคลที่เกี่ยวของซึ่งไดรับขอมูลลับนั้น ทั้งนี้ อาจตองมีกลไกทําใหเกิด
ความเชื่ อ มั่ น ว า จะมี ก ารปกป อ งมิ ใ ห เ กิ ด พฤติ การณ ที่ ก ระทบต อ ความมั่น คงปลอดภั ย ของข อ มู ล
(Compromise)
๔. นโยบายในการรักษาความเปนสวนตัวหรือขอมูลสวนบุคคล (Privacy of Personal
Information)
ในการใหบริการของผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส เจาหนาที่รับลงทะเบียน หรือบุคคล
อื่นๆ ซึ่งใหบริการที่เกี่ยวของนั้น จําเปนตองใหความสําคัญสําหรับการรักษาความเปนสวนตัวหรือเก็บ
ขอมูลสวนบุคคลของผูใชบริการไวเปนความลับ จะเปดเผยไดเพียงขอมูลบางอยางเทานั้น เชน ขอมูล
ที่ตองเผยแพรโดยการบันทึกไวในใบรับรองอิเล็กทรอนิกส ไดแก ชื่อ ชื่อสกุล ของผูใชบริการ เปนตน
ดังนั้น การดําเนินการเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลจึงตองดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการนั้น
หรือกรณีที่ยังไมมีการใชบังคับกฎหมายเชนวานั้น ก็อาจจําเปนตองดําเนินการตามหลักเกณฑในการ
ใหความคุมครองในเรื่องดังกลาวตามมาตรฐานสากล เชน ตามแนวทางของ OECD Guidelines
ดวยเหตุนี้ ในการดําเนินการใดๆ เกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล จึง ควรไดรับความยินยอมจาก
ผู ใ ช บ ริ ก าร ก อ นจะมี ก ารเป ด เผยข อ มู ล ส ว นบุ ค คลดั ง กล า ว ทั้ ง นี้ จะต อ งกํ า หนดข อ ยกเว น กรณี
ที่จําเปน ตองมีการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลในกรณีที่ตองดําเนิน การตามกฎหมายฉบับตางๆ หรือ
เมื่อมีคําสั่งศาล หรือเมื่อมีคําสั่งทางปกครอง เปนตน ไวดวย
๕. ทรัพยสินทางปญญา (Intellectual Property Rights)
ใหกําหนดเรื่องทรัพยสิน ทางป ญ ญา อัน ไดแก ลิขสิท ธิ์ สิท ธิบั ต ร เครื่องหมายการคา หรื อ
ความลับทางการคาซึ่งบุคคลที่เกี่ยวของอาจมีห รือใชสิท ธิเรียกรองตามที่กําหนดไวใ นแนวนโยบาย

-๒๐แนวปฏิบัติ ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส ชื่อ กุญแจ หรือภายใตการอนุญาตหรือที่กําหนดไวในขอตกลงใดๆ
กับบุคคลที่เกี่ยวของ
๖. คํารับรอง (Representations and Warranties)
ในสวนนี้จะกําหนดใหบุคคลที่เกี่ยวของทําคํารับรองในเรื่องตางๆ ที่กําหนดไวในแนวนโยบาย
หรือแนวปฏิบัติ เชน การกําหนดใหผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส ตองใหการรับรองวา ขอมูล
หรือขอเท็จจริงที่บันทึกไวในใบรับรองอิเล็กทรอนิกสนั้นถูกตอง ตามที่ไดมีการกําหนดใหแนวปฏิบัติเปน
ขอตกลงในการใหบริการ รวมทั้ง กรณีมีการกําหนดใหมีการใหคํารับรองที่กําหนดไวใ นสัญญาหรือ
ขอตกลงอื่นๆ เชน ขอตกลงในการใหบริการกับผูใชบริการ (Subscriber Agreement) และขอตกลง
ในการใหบริการกับคูกรณีที่เกี่ยวของ (Relying Party Agreement)
๗. การปฏิเสธความรับผิดตามคํารับรอง (Disclaimers of Warranties)
ในเนื้อหาของแนวนโยบายหรือแนวปฏิบัตินั้น ใหมีการกําหนดเกี่ยวกับการปฏิเสธความรับผิด
ตามคํารับรองหรือกําหนดเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวไวในสัญญาในการใหบริการฉบับตาง ๆ
๘. ขอจํากัดความรับผิด (Limitations of Liability)
ในการใหบริการนั้น อาจมีการกําหนดเกี่ยวกับขอจํากัดความรับผิดไวดวยก็ได โดยอาจพิจารณา
จากลักษณะของการจํากัดความรับผิด และจํานวนเงินคาเสียหายที่จํากัดความรับผิด เชน คาเสียหาย
อัน เนื่องมาจากการผิดสัญ ญา (Incidental Damages) คาเสียหายจากการสูญเสียกําไรในอนาคต
(Consequential Damages)
๙. คาสินไหมทดแทน (Indemnities)
สําหรับการชดใชคาสิน ไหมทดแทนนั้น อาจมีการกําหนดใหคูสัญ ญาฝายใดตองรับผิด ทั้ง นี้
โดยอาจมีการกําหนดไวในแนวนโยบาย แนวปฏิบัติ หรือสัญญา หรือขอตกลงตางๆ เชน การกําหนดให
ผูใชบริการตองรับผิดในการชดใชคาสินไหมทดแทนกรณีที่ผูใชบริการไดแถลงขอมูลหรือขอเท็จจริงของ
ตนที่ ตอ งบั น ทึ กไวใ นใบรั บรองอิเล็ กทรอนิก สเ ปน เท็ จ หรือ ไม ต รงกับ ความจริ ง หรื อกรณี ที่คู กรณี
ที่เกี่ยวของตองรับผิดชดใชคาสิน ไหมทดแทนที่เกิดขึ้น กับผูใ หบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส
ในกรณีที่ไมตรวจสอบการเพิกถอนใบรับรองอิเล็กทรอนิกส
สําหรับในบทที่ ๙ นี้ นอกจากหัวขอขางตนแลว อาจมีการกําหนดเนื้อหาเกี่ยวกับการเลิกสัญญา
การติดตอสื่อสารระหวางผูใหบริการและผูใชบริการ การแกไขปรับปรุงแนวนโยบาย หรือแนวปฏิบัติ
การระงับขอพิพาท กฎหมายที่ใชบังคับ รวมทั้งเนื้อหาอื่นๆ ที่ผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส
ประสงคจะกําหนดเพิ่มเติมไดอีกดวย
เอกสารอางอิง
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