
บริการออนไลน์ไทย ปลอดภัยแค่ไหน?
รายงานผลสำารวจมาตรการรักษาความปลอดภัยและค้มมครองความเปนนส่วนตัวของเวบบไซต์ไทย ครังงท่  1  

เมษายน 2557

โครงการวิจัยความเป็นส่วนตัวออนไลน์1 เครือข่ายพลเมืองเน็ต  ทดลองสำารวจมาตรการรักษาความปลอดภััยและการ
ค้มมครองความเป็นส่วนตัวผู้มให้มบริการออนไลน์ต่างๆ ของประเทศไทย ในระดับ เเบือองตมน’  ครัองท่ี 1 2เพื่อเป็นขมอม้ลแก่ผู้มใชมท่ัวไปใน
การตัดสินใจใชมบริการต่างๆ และเพื่อกระต้มนผู้มให้มบริการออนไลน์ให้มตระห้นักถึงความสำาคัญของการปกปอองความปลอดภััยและความ
เป็นส่วนตัวของผู้มใชมบริการมากขึอน  

การสำารวจครัองนีอม้่งไปท่ีผู้มให้มบริการสำาคัญในดมานต่างๆ จำานวน 50 เว็บไซต์ซึ่งคัดเลือกจากผู้มให้มบริการออนไลน์ท่ีไดมรับ
ความนิยมในประเภัทต่างๆ  ไดมแก่ห้น่วยงานรัฐ การเงินธนาคาร การศึกษา การคมนาคมขนส่ง ซืออขายสินคมา และบริการรับสมัคร
งาน แลมวจึงประเมินว่าบริการเห้ล่านีอมีความปลอดภััยและค้มมครองความเป็นส่วนตัวของผู้มใชมในระดับใด  โดยเก็บบันทึกขมอม้ล
ระห้ว่างเดือนต้ลาคม 2556 -มกราคม 2557

เกณฑ์ท่ ใชมในการประเมิน
ในโลกอินเทอร์เน็ตการปอองกันการดักฟังท่ีพือนฐานท่ีส้ด คือ การเขมารห้ัส ขมอม้ลทัองห้มดท่ีส่งไปจากเคร่ืองตมนทางไปยัง

เคร่ืองปลายทางนัอน แมมอาจจะถ้กดักฟังไดมระห้ว่างทาง แต่ผู้มท่ีดักฟังก็จะไดมขมอม้ลท่ีอ่านแลมวไม่เขมาใจ การเขมารห้ัสมีห้ลายร้ปแบบ 
และแตล่ะแบบมีขมอจำากัดแตกต่างกัน การดักฟงัไม่ไดมมีเปอาห้มายเพื่อจารกรรมขมอม้ลสำาคัญเท่านัอน แต่ยังมีการดักฟังเพื่อตรวจสอบ
พฤติกรรมท่ัวไป เช่น การใชมเว็บคมนห้า (search engine) ท่ีผู้มให้มบริการอินเทอร์เน็ตบางราย  (Internet Service Provider: ISP) 
อาจดักฟังขมอม้ลล้กคมา เมื่อล้กคมาใชมงานเว็บคมนห้าเพื่อด้ว่าล้กคมาคมนห้าอะไรบมางในอินเทอร์เน็ต และนำาขมอม้ลเห้ล่านีอไปวิเคราะห้์เพื่อ
ประโยชน์ทางการตลาด

การสำารวจนีอเป็นการประเมินระดับความปลอดภััยของเว็บไซต์ขัอนพือนฐานท่ีส้ด และผู้มใชมอินเทอร์เน็ตท่ัวไปสามารถตรวจ
สอบไดมดมวยตนเอง  จากขมอม้ลท่ีผู้มใชมท่ัวไปเขมาถึงไดม อย่างไรก็ตาม ผูลวิจัยท่ีไดมไม่สามารถยืนยันไดมว่าเว็บไซต์เห้ล่านีอปลอดภััยอย่าง
สมบ้รณ์ เนื่องจากยังมีปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวขมอง และการตรวจสอบระบบความปลอดภััยในขัอนส้งไม่สามารถกระทำาไดมจากบ้คคล
ภัายนอกระบบ

ผูลสำารวจครัองต่อไปซึ่งจะมีการเพิ่มตัวชีอวัดท่ีในการประเมินเพิ่มมากขึอน เช่น นโยบายการตัองรห้ัสผู่าน นโยบายก้มคืนบัญชีผู้ม
ใชม การผู้กกับเว็บภัายนอก เป็นตมน

ในเบือองตมนโครงการวิจัยความเป็นส่วนตัวฯ สำารวจดมวยการพิจารณาว่า 
1. เวบบไซต์ม่การเชื อมต่อแบบ HTTPS:// หรือไม่  ซึ่งจะแสดงให้มเห้็นว่าผู้มให้มบริการออนไลน์ใชมการเขมารห้ัสขมอม้ลท่ีส่งระ

ห้วา่งเว็บเบราวเซอร์และเว็บเซิร์ฟเวอร์ (เขมารห้ัสจากตมนทางถึงปลายทาง) เพื่อค้มมครองขมอม้ลของผู้มใชมบริการห้รือไม่   และพจิารณา

1  สนับสน้นโดย ไพรเวซี อินเตอร์เนชั่นแนล  (Privacy International )ภัายใตมช้ดโครงการ Surveillance and Freedom: Global Understandings and Rights Development 
(SAFEGUARD)

2 ผูลสำารวจครัองต่อไปซ่ึงจะมีการเพิ่มตัวชีอวดัที่ในการประเมินเพิ่มมากขึอน เช่น นโยบายการตัองรห้ัสผู่าน นโยบายก้มคืนบัญชีผู้มใชม การผู้กกับเวบ็ภัายนอก เป็นตมน 
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ว่าการเขมารห้ัสนีอมีความปลอดภััยอย่้ในระดับใดจากเทคโนโลยีท่ีเรียกว่า SSL (Secure Sockets Layer) ห้รือ Transport Layer 
Security (TLS) ว่าเป็นร่้น SSL 3.0 ห้รือ TLS 1.0 ขึอนไปห้รือไม่

2. ก้ญแจการเขมารหัสม่ความยาว 256 บิตหรือไม่ ความยาวของก้ญแจเขมารห้ัสมีห้น่วยเป็นบิต ย่ิงก้ญแจมีความยาวมาก
โอกาสท่ีผู้มบ้กร้กจะคาดเดาก้ญแจท่ีถ้กตมองก็ย่ิงยากขึอนตามไปดมวย ดงันัอนในการสำารวจครัองนีอจึงถือว่าการเขมารห้ัส 256 บิต มีความ
ปลอดภััยมากกว่าการเขมารห้ัสแบบ 128 บติ

3. แสดงนโยบายความเปนนส่วนตัวชัดเจนหรือไม่  พจิารณาว่าเว็บไซต์มีนโยบายความเป็นส่วนตัวห้รือไม่ และชัดเจน
ห้รือไม่ โดยด้จากการใชมคำาและตำาแห้น่งท่ีถ้กจัดวางในเว็บไซต์ว่าสามารถเขมาถึงไดมอย่างไร 

วิธ่ตรวจสอบการเขมารหัสของเวบบไซต์
1. ตรวจสอบว่าการเช่ือมต่อกับเว็บไซต์นัอนมีการเขมารห้ัส HTTPS ห้รือไม่ ผู่านขมอม้ลท่ีระบ้ในเบราว์เซอร์ และตรวจสอบ

ว่าการเขมารห้ัสเป็น SSL/TLS ร่้นใด ดมวยการทดสอบผู่านเว็บไซต์ SSL Server Test 
(https://www.ssllabs.com/ssltest) ซึ่งเป็นบริการวิเคราะห้์โครงสรมางของเว็บท่ีเขมารห้ัส SSL/TLS ท้กประเภัทบน
อินเทอร์เน็ต และเป็นโครงการวิจัยท่ีไม่แสวงห้าผูลประโยชน์ทางการคมา

2. ตรวจสอบความยาวของก้ญแจเขมารห้ัสว่าเป็น 256 บิต ห้รือไม่ ผู่านขมอม้ลท่ีระบ้ในเบราว์เซอร์

ตวัอย่างเว็บไซต์ท่ีมีการเขมารห้ัส HTTPS ซึ่งมีเคร่ืองห้มายร้ปแม่ก้ญแจอย่้ห้นมา url 
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ตารางเปร่ยบเท่ยบ สร้ปผลการประเมินความปลอดภัยพืงนฐานของเวบบไซต์

• เว็บท่ีมีการเขมารห้ัสดมวย HTTPS และ SSL ร่้น 3.0 ห้รือ TLS 1.0 ห้รือส้งกว่า ไดม 1 คะแนน; เว็บท่ีมีการเขมารห้ัสดมวย 
HTTPS และ SSL ต่ำากว่า 3.0 ไดม 0.5 คะแนน

• เว็บท่ีมีความยาวก้ญแจเขมารห้ัส 256 บิต ไดม 1 คะแนน; 128 บติ ไดม 0.5 คะแนน

• เว็บท่ีแสดงนโยบายความเป็นส่วนตัวชัดเจน ไดม 1 คะแนน; มีแตไ่ม่ชัดเจน ไดม 0.5 คะแนน

1. หน่วยงานรัฐ

หมายเหต้: ตรวจสอบการเขมารห้ัสจากห้นมาลงทะเบียนของเว็บ
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2. ธนาคาร

หมายเหต้: ตรวจสอบการเขมารห้ัสจากห้นมาลงทะเบียนของเว็บ
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3. คมนาคมขนส่ง

หมายเหต้: ตรวจสอบการเขมารห้ัสจากห้นมาลงทะเบียนของเว็บ
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4. สถาบันการศึกษา: การรับสมัครสอบเขมามหาวิทยาลัย

หมายเหต้: ตรวจสอบการเขมารห้ัสจากห้นมาลงทะเบียนของเว็บ
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5. เวบบซืงอขายสินคมาออนไลน์

หมายเหต้: ตรวจสอบการเขมารห้ัสจากห้นมาลงทะเบียนของเว็บ
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6. บริการจดัหางาน

หมายเหต้: ตรวจสอบการเขมารห้ัสจากห้นมาลงทะเบียนของเว็บ

ผลการสำารวจความปลอดภัยเบืงองตมน

1.  ห้น่วยงานรัฐ 
บริการออนไลน์ท่ีเป็นห้น่วยงานของรัฐส่วนให้ญ่ เป็นการชำาระภัาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ  รวมทัองการรับเร่ืองรมองเรียน

จากประชาชน ไดมแก่ กรมสรรพากรซึ่งรับย่ืนภัาษี กรมขนส่งทางบกซึ่งรับชำาระภัาษีรถยนต์ การไฟฟอานครห้ลวงซึ่งรับจ่ายค่าบริการ
สำานักงานประกันสังคมและกองท้นให้มก้มยืมเงินเพื่อการศึกษาใชมตรวจสอบขมอม้ลส่วนตัวของสมาชิก ส่วนศ้นย์รับเร่ืองราวรมองท้กข์ 
สำานักนายกรัฐมนตรี และระบบค้มมครองผู้มบริโภัคฯ เป็นเว็บไซต์รับเร่ืองรมองเรียน

คร่ึงห้นึ่งของเว็บไซต์ภัาครัฐท่ีสำารวจมีการเช่ือมต่อแบบ HTTPS ยกเวมนเว็บท่ีอย่้ในกล่้มรับรมองเรียนทัองห้มดท่ีไม่ไดมเขมารห้ัส
ขมอม้ลท่ีส่งระห้ว่างเว็บบราวเซอร์และเว็บเซิร์ฟเวอร์ ทัองท่ีผู้มรมองเรียนตมองกรอกขมอม้ลส่วนตัวท่ีสามารถระบ้ตัวตนของตนเองลงไป 

เว็บไซต์กรมสรรพากรท่ีรับย่ืนภัาษี ยังมีการเขมารห้ัส SSL ร่้น 2.0 ซึ่งมีความปลอดภััยต่ำา  ท่ีไม่สามารถปอองกันการดัก
ขมอม้ลระห้ว่างทางไดม 

5 เว็บไซต์จาก 8 เว็บไซต์ท่ีไม่มีนโยบายความเป็นส่วนตัว ห้รือค้มมครองขมอม้ลส่วนบ้คคลของผู้มใชมบริการ
การกำากับด้แลเว็บไซต์ของห้น่วยงานรัฐเกี่ยวขมองกับพระราชบัญญัติขมอม้ลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 23

ท่ีกำาห้นดให้ม ห้น่วยงานของรัฐตมองปฏิิบัติเกี่ยวกับการจัดระบบขมอม้ลข่าวสารส่วนบ้คคล รวมทัองจัดระบบรักษาความปลอดภััยให้มแก่
ระบบขมอม้ลข่าวสารส่วนบ้คคล ตามความเห้มาะสม  เพื่อปอองกันมิให้มมีการนำาไปใชมโดยไม่เห้มาะสมห้รือเป็นผูลรมายต่อเจมาของขมอม้ล
ดมวย นอกจากนีอยังมีพระราชกฤษฎีกากำาห้นดห้ลักเกณฑ์และวิธีการในการทำาธ้รกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภัาครัฐ พ.ศ.2549  มาตรา 
5 ท่ีกำาห้นดวา่ ห้นว่ยงานของรัฐตมองจัดทำาแนวนโยบายและแนวปฏิิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภััยดมานสารสนเทศ เพื่อให้มกา
รดำาเนินการใด ๆ ดมวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กับห้น่วยงานของรัฐห้รือโดยห้น่วยงานของรัฐมีความมั่นคงปลอดภััยและเช่ือถือไดม
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ตารางท่ี 1 ผูลการประเมินเว็บไซต์ห้น่วยงานรัฐ และรัฐวิสาห้กิจ

ห้น่วยงาน URL เขมารห้ัสดมวย HTTPS ความยาวก้ญแจเขมา
รห้ัส (บิต)

แสดงนโยบายความเป็น
ส่วนตัวชัดเจน

1.กองท้นเงินให้มก้มยืม
เพื่อการศึกษา

https://www2.studentloan.or.
th/SLFSTUDENT/jsp/reg/REGB
E0001.jsp

/ 128 มี ห้นมาแรก ดมานบน 

2.กรมสรรพากร https://epit.rd.go.th

(ห้นมาลงทะเบียน)

/ แตยั่งใชม SSL 2.0 
ดมวย ซึ่งไม่ปลอดภััย

256 ไม่มี

3.กรมขนส่งทางบก https://www.dlte-
serv.in.th/dltWeb/dlt/tax/Pre
pareRegisterAction.do

/ 128 ไม่มี

4.การไฟฟอานครห้ลวง https://eservice.mea.or.th/es
ervice/register/regis_form.ph
p การลงทะเบียน

/ แตยั่งใชม SSL 2.0 
ดมวย ซึ่งไม่ปลอดภััย

256 ไม่มี

5.สำานักงานประกัน
สังคม

http://www.sso.go.th/wpr/m
emberAction.do?
method=register&webId=0 
การลงทะเบียน

X X มี อย่้ในห้นมาลงทะเบียน
ห้วัขมอ นโยบายการ
ค้มมครองสิทธิ์ขมอม้ลส่วน
บ้คคล

6.ศ้นย์รับเร่ืองราวรมอง
ท้กข์ กทม.

http://203.155.220.105/rongt
ook/html/rongtook2.html 
ห้นมาส่งเร่ืองรมองท้กข์

X X ไม่มี

7.สำานักนายกรัฐมนตรี http://www.1111.go.th/form.
aspx
ห้นมาส่งเร่ืองรมองท้กข์

X X ไม่มี

8.ระบบค้มมครองผู้ม
บริโภัคแบบเบ็ดเสร็จ 

http://complain.ocpb.go.th/ X X มี นโยบายการค้มมครอง
ขมอม้ลส่วนบ้คคล  ใน
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https://eservice.mea.or.th/eservice/register/regis_form.php
https://eservice.mea.or.th/eservice/register/regis_form.php
https://eservice.mea.or.th/eservice/register/regis_form.php


ห้น่วยงาน URL เขมารห้ัสดมวย HTTPS ความยาวก้ญแจเขมา
รห้ัส (บิต)

แสดงนโยบายความเป็น
ส่วนตัวชัดเจน

สำานักงานคณะ
กรรมการค้มมครองผู้ม
บริโภัค

ห้นมาแรกแต่กดแลมวไม่
เช่ือมต่อกับห้นมาใดๆ 

2.   ธนาคาร
บริการออนไลน์ของธนาคารเป็นการทำาธ้รกรรมทางเงินดมวยระบบออนไลน์ทัองห้มด ไดมแก่ การฝาก-ถอน การชำาระค่า

บริการต่างๆ เพื่อให้มล้กคมาไดมทำาธ้รกรรมดมวยตนเองไดมสะดวกสบาย โดยไม่จำาเป็นตมองเดินทางไปท่ีธนาคาร จากขมอม้ลของธนาคาร
แห้่งประเทศไทยในปี พ.ศ. 2556 มีจำานวนบัญชีท่ีทำาธ้รกรรมทางอินเทอร์เน็ตราว 7 ลมานบัญชี ซึง่เพิ่มขึอนจากปี 2556  1 ลมานบัญชี
(ธนาคารแห้่งประเทศไทย 2556) 

ท้กธนาคารมีการเขมารห้ัสดมวย HTTPS ใชม SSL ร่้น 3.0 ทัองห้มด มีความยาวก้ญแจเขมารห้ัส 128 บติ ยกเวมนเว็บไซต์
ธนาคารกร้งเทพ ใชมการเขมารห้ัสแบบ 256 บิต 

ในส่วนนโยบายความเป็นส่วนตัว แมมท้กธนาคารจะมีนโยบายความเป็นส่วนตัว แต่มีการใชมคำาและจัดวางในตำาแห้น่งท่ี
แตกต่างกัน โดยอาจแบ่งไดมเป็น 2 ร้ปแบบ คือ เว็บไซต์ธนาคารท่ีใชมคำาว่าความเป็นส่วนตัว ห้รือ privacy วางอย่้ในแถบดมานล่าง 
ห้นมาแรกของเว็บไซต์ และเว็บไซต์ธนาคารท่ีเกี่ยวกับการค้มมครองขมอม้ลส่วนบ้คคลอย่้ในห้ัวขมอนโยบายความปลอดภััย ท่ีวางอย่้ใน
แถบดมานล่าง ห้นมาแรกของเว็บไซต์

ธนาคารออนไลน์ท่ีเป็นบริการทางการเงิน เกี่ยวขมองกับพระราชกฤษฎีกาว่าดมวยการควบค้มด้แลธ้รกิจบริการการชำาระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2551 ในพระราชกฤษฎีกานีอกำาห้นดให้มผู้มให้มบริการชำาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ตมองปฏิิบัติตามประกาศ
ธนาคารแห้่งประเทศไทยท่ี สรข. 3/2552  เร่ืองนโยบายและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภััยทางระบบสารสนเทศ ในการ
ประกอบธ้รกิจของผู้มให้มบริการการชำาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งกำาห้นดให้มผู้มให้มบริการตมองมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภััย
ทางระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวขมองกับการให้มบริการชำาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มสอดคลมองกับนโยบายท่ีกำาห้นดขึอน และมาตรการดัง
กล่าวจะตมองเห้มาะสมกับลักษณะของธ้รกิจ โดยครอบคล้มถึงการควบค้มการเขมาถึงและการพิส้จน์ตัวตนของผู้มใชม การรักษาความ
ลับของขมอม้ล การรักษาความถ้กตมองเช่ือถือไดมของระบบสารสนเทศ ดงันัอนเว็บไซต์ธนาคารจึงตมองมีระบบเขมารห้ัสเพื่อรักษาความ
ปลอดภััยในการใชมบริการให้มไดมมากท่ีส้ด 
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ตารางท่ี 2 ผูลการประเมินเว็บไซต์ธนาคาร

ห้น่วยงาน URL เขมารห้ัสดมวย HTTPS ความยาวก้ญแจเขมารห้ัส
(บติ)

แสดงนโยบายความเป็น
ส่วนตัวชัดเจน

9. ธนาคารกร้งเทพ https://ibanking.bangkokbank.c
om/Register/SignUp.aspx

/ 256 มี ในนโยบายการรักษา
ความปลอดภัย ดมานล่าง
ของห้นมาแรก

10. ธนาคารกร้ง
ไทย

https://www.ktbnetbank.com/t
h/

/ 128 มี  ใน privacy  ดมาน
ล่างของห้นมาแรก

11. ธนาคารกสิกร
ไทย

https://online.kasikornbankgro
up.com/K-
Online/onlineRegistration.do

/ 128 มี ใน นโยบายความเป็น
ส่วนตัว ดมานล่างของ
ห้นมาแรก

12.ธนาคารไทย
พาณิชย์

https://www.scbeasy.com/onli
ne/easynet/page/rgt/rgstatn_v
2_01.aspx?LANG=th

/ 128 มี  ใน privacy  policy
ดมานล่างของห้นมาแรก

13.ธนาคาร
ออมสิน

https://ib.gsb.or.th/retail/FirstTi
meLogin.do?
event=ftl_login&action=ftl_logi
n

/ 128 มี ความเป็นส่วนตัวของ
ล้กคมาดมานล่างของห้นมา
แรก

14.ธนาคาร
ทห้ารไทย

https://www.tmbdirect.com/ / 128 มี ห้ัวขมอ นโยบายดมาน
การรักษาความลับ ใน 
นโยบายรักษาความ
ปลอดภัย แบนเนอร์
ห้นมาแรก

15.ธนาคารกร้ง
ศรีอย้ธยา

https://www.krungsrionline.co
m/cgi-
bin/bvisapi.dll/krungsri_ib/logi
n/login.jsp

/ 128 มี ห้ัวขมอ การเฝอาตรวจ
สอบควบค้ม ใน  ระบบ
รักษาความปลอดภัย
 ดมานล่างของห้นมา
แรก>>มาตรการรักษา
ความปลอดภัยท่ี
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ห้น่วยงาน URL เขมารห้ัสดมวย HTTPS ความยาวก้ญแจเขมารห้ัส
(บติ)

แสดงนโยบายความเป็น
ส่วนตัวชัดเจน

ธนาคารเลือกใช้ 

16. ธนาคารธน
ชาติ

https://retailib.thanachartbank.
co.th/retail/Login.do?
action=form&lang=th_TH

/
/

128 มี การรักษาขมอม้ลส่วน
บ้คคล ดมานล่างของห้นมา
แรก

17.ธนาคาร LH https://www.lhbankspeedy.co
m/lh-rib/ib101/ibRegister.do?
lang=th&method=executeTer
ms

/ 128 มี ใน นโยบายความ
ปลอดภัย ดมานล่างของ
ห้นมาแรก

3.   การคมนาคมขนส่ง
ปัจจ้บัน ผู้มให้มบริการคมนาคมขนส่งมีระบบการสำารองท่ีนั่งและจำาห้น่ายบัตรโดยสารผู่านอินเทอร์เน็ตเป็นจำานวนมาก โดย

เฉพาะสายการบิน  การประเมินความปลอดภััยและความเป็นส่วนตัวของบริการคมนาคมขนส่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภัท คือบตัร
โดยสารเคร่ืองบิน และบตัรโดยสารรถประจำาทาง ซึ่งมีลักษณะเฉพาะท่ีแตกต่างกัน

3.1 บัตรโดยสารเคร่ืองบิน
การซืออบัตรโดยสารเคร่ืองบินผู่านอินเทอร์เน็ต ขยายตัวอย่างรวดเร็วพรมอมกับการเติบโตของสายการบินตมนท้นต่ำาใน

ประเทศไทย ซึ่งส่งเสริมให้มซืออบัตรโดยสารออนไลน์เพื่อประห้ยัดค่าใชมจ่ายมากกว่า  
เว็บไซต์สายการบินทัองห้มดมีการเขมารห้ัส HTTPS และเขมารห้ัส SSL ร่้น 3.0 ทัองห้มด 
แอร์เอเชีย เป็นเว็บเดียวท่ีระบ้ชัดเจนว่า นโยบายความเป็นส่วนตัว ในห้นมาแรกของเว็บไซต์ ส่วนเว็บไซต์อ่ืนๆ แทรกอย่้ใน

นโยบายรักษาความปลอดภััย ท่ีแถบดมานล่าง ห้นมาแรกของเว็บไซต์ มีเพียงเว็บนกแอร์เท่านัอน ท่ีนโยบายเกี่ยวกับการค้มมครองขมอม้ล
ส่วนบ้คคลแทรกอย่้ใน เง่ือนไขและขมอกำาห้นด ท่ีจะปรากฏิให้มเห้็นเฉพาะขัอนตอนเลือกเท่ียวบิน 

เนื่องจากเว็บไซต์สายการบินมีการทำาธ้รกรรมทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์ จึงตมองปฏิิบัติตามประกาศธนาคารแห้่ง
ประเทศไทยท่ี สรข. 3/2552 เร่ือง นโยบายและมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภััยทางระบบสารสนเทศ
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ตารางท่ี 3 ผูลการประเมินเว็บไซต์สายการบิน

ห้น่วยงาน URL เขมารห้ัสดมวย HTTPS ความยาวก้ญแจเขมารห้ัส
(บติ)

แสดงนโยบายความเป็น
ส่วนตัวชัดเจน

18.แอร์เอเชีย https://booking.airasia.com/Tra
veler.aspx

/ 256 มี ใน นโยบายความเป็น
ส่วนตัว ดมานล่างของ
ห้นมาแรก

19. การบินไทย https://wftc3.e-
travel.com/plnext/tgpnext/Ov
erride.action

/ 256 มี ใน นโยบายการรักษา
ความปลอดภัย ดมานล่าง
ของห้นมาแรก

20.บางกอกแอร์
เวย์

https://pg-
prod.sabresonicweb.com

/ 128 มี  (ภัาษาอังกฤษ) ใน
ข้อมูลส่วนบุคคลและ
ความปลอดภัยดมานล่าง
ของห้นมาแรก

21.นกแอร์ https://www.nokair.com/nokco
nnext/aspx/payment.aspx

/ 256 มี ขมอม้ลส่วนตัว อย่้ใน
ห้นมา เลือกเท่ียว
บิน>>เง่ืือนไขและข้อ
กำาหนด

3.2 บัตรโดยสารรถประจำาทาง
บริการจองบัตรโดยสารดมวยรถประจำาทาง แตกต่างจากบริการจำาห้น่ายบัตรโดยสารเคร่ืองบินตรงท่ีผู้มซืออไม่จำาเป็นตมองใส่

ขมอม้ลส่วนตัวของตนเองอยางละเอียด และส่วนให้ญ่ไม่รับชำาระเงินผู่านเว็บไซต์ ดังนัอนจึงไม่ให้มความสำาคัญกับการเขมารห้ัสขมอม้ล 
และนโยบายความเป็นส่วนตัวมากเท่าท่ีควร
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ตารางท่ี 4 ผูลการประเมินเว็บไซต์รับจองตั๋วรถโดยสารประจำาทาง

ห้น่วยงาน URL เขมารห้ัสดมวย HTTPS ความยาวก้ญแจเขมารห้ัส
(บติ)

แสดงนโยบายความเป็น
ส่วนตัวชัดเจน

22. Thairoute http://agent.thairoute.com/ww
wthairoute/modules/sales/cus
tinfo.php

X X X

23. บขส. http://booking.busticket.in.th/a
vailabletrip.php

X X X

24. 
Thaiticketmajor

http://www.thaiticketmajor.co
m/tickets/register.php?lang=th
(ห้นมาสมัครสมาชิกเว็บไซต์ ท่ีมีการ
ใส่ขมอม้ลส่วนตัว)

X X X

4.   สถาบันการศึกษา  :   เว็บไซต์รับสมัครเขมาศึกษาของมห้าวิทยาลัย
ในการสำารวจครัองนีอใชมการส่้มตัวอย่างเว็บไซต์รับสมัครเขมาศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบรับตรงของมห้าวิทยาลัยต่างๆ 

ทัองในส่วนกลาง และภ้ัมิภัาค จำานวน 10 แห้่ง  และประเมินจากห้นมาเว็บไซต์รับสมัครเป็นห้นมาท่ีผู้มสมัครตมองกรอกขมอม้ลส่วนตัวของ
ตนเองลงไปทัองห้มด 

มีเพียงมห้าวิทยาลัยพระจอมเกลมา ธนบ้รี และมห้าวิทยาลัยสงขลานครินทร์เท่านัอน ท่ีมีการเขมารห้ัสขมอม้ลแบบ HTTPS 
ไม่มีมห้าวิทยาลัยใดท่ีมีนโยบายความเป็นส่วนตัวท่ีชัดเจนเลย

ตารางท่ี 5  ผูลการประเมินเว็บไซต์มห้าวิทยาลัย

ห้น่วยงาน URL เขมารห้ัสดมวย HTTPS ความยาวก้ญแจเขมารห้ัส
(บติ)

แสดงนโยบายความเป็น
ส่วนตัวชัดเจน

25. ศ้นย์ทดสอบทาง
วิชาการแห้่ง
จ้ฬาลงกรณ์
มห้าวิทยาลัย

http://register.atc.chula.ac.th
/ChulaATC/index.php?
mod=applicant&op=register

X X X
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ห้น่วยงาน URL เขมารห้ัสดมวย HTTPS ความยาวก้ญแจเขมารห้ัส
(บติ)

แสดงนโยบายความเป็น
ส่วนตัวชัดเจน

26.สำานักทะเบียน
และประมวลผูล 
มห้าวิทยาลัยธรรม
ศาสตร์

http://web.reg.tu.ac.th/registr
ar/appbioentryconfigregis.asp
?f_cmd=88

X X X

27.มห้าวิทยาลัย
มห้ิดล

http://www.student.mahidol.
ac.th/directadmission/Applic
ationInput.asp?
page=2&PID=1959800003355
&AUser=&QuotaGroup=Q

X X X

28. มห้าวิทยาลัยอัส
สัม
ชัญ

http://its-
1.au.edu/admission/index.ph
p?item=thai&action=1

X X X

29. มห้าวิทยาลัย
ห้อการคมาไทย

http://202.28.9.143/registrar/
appbioentryconfigregis.asp?
f_cmd=88

X X X

30.คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ร์ มห้าวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

http://www.direct.arch.ku.ac.
th/rsystem/index.php

X X X

31.มห้าวิทยาลัย
พระจอมเกลมา ธนบ้รี

https://sinfo.kmutt.ac.th/New
Acis/public/admission/studen
t/bachelorAppForm/appFor
m.jsf

/ 256 X

32.มห้าวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์

http://quota.wu.ac.th/apply.a
sp?step=3

X X X

33. สงขลานครินทร์ https://admission.psu.ac.th/
Members/

/
แตใ่ชม ssl 2 ดมวย

X X
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ห้น่วยงาน URL เขมารห้ัสดมวย HTTPS ความยาวก้ญแจเขมารห้ัส
(บติ)

แสดงนโยบายความเป็น
ส่วนตัวชัดเจน

34.ขอนแก่น http://reg2.kku.ac.th/eregistra
tion/centralsearch2557_new.
asp

X X X

5.   เว็บซืออขายสินคมาออนไลน์
5.1   เว็บท่าซืออขายสินคมา
เว็บท่าท่ีเป็นศ้นย์กลางในการติดต่อระห้ว่างผู้มซืออกับผู้มขาย ส่วนให้ญแ่ลมวไม่มีการทำาธ้รกรรมทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์ 

กระบวนการซืออสินคมาใชมการโอนเงินนอกพือนท่ีเว็บไซต์ 
ในกล่้มนีอมีเพียงเว็บตลาดดอทคอม เพียงเว็บเดียวท่ีมีการเขมารห้ัสแบบ HTTPS ซึ่งอาจจะเกี่ยวขมองกับการท่ีเป็นบริษัท

ร่วมท้นกับบริษัท Rakuten จากประเทศญี่ป้่น
นโยบายความเป็นส่วนตัวส่วนให้ญ่จะไปปรากฏิอย่้ในห้นมาลงทะเบียนซึ่งตมองมีการกรอกขมอม้ลส่วนตัวอย่างละเอียดของผู้ม

ใชมบริการ ท่ีน่าสังเกตคือ เว็บไซต์ Weloveshopping แมมจะมีนโยบายค้มมครองขมอม้ลบ้คคลท่ีแถบดมานล่างของห้นมาแรก แตเ่มื่อคลิก
เขมาไปแลมว กลับเช่ือมโยงไปท่ีเว็บอ่ืน

ตารางท่ี 6  ผูลการประเมินเว็บไซต์ซืออขายสินคมาออนไลน์

ห้น่วยงาน URL เขมารห้ัสดมวย HTTPS ความยาวก้ญแจเขมารห้ัส 
(บติ)

แสดงนโยบายความเป็น
ส่วนตัวชัดเจน

35. 
Weloveshopping

http://www.weloveshoppi
ng.com/portal/sso/register
form.php?
read&status=memonly

X X X  ใน นโยบายคุ้มครองื
ข้อมูลบุคคล ดมานล่าง
ห้นมาแรก แตก่ดเขมาไป
แลมวไม่พบรายละเอียด 

36. Tarad.com https://member.tarad.co
m/register

/ 256 มี อย่้ใน  เง่ือนไขและขมอ
ตกลง ห้นมาลงทะเบียน

37. Pramool.com http://www.pramool.com X X ไม่มี  ห้นมาลงทะเบียน
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ห้น่วยงาน URL เขมารห้ัสดมวย HTTPS ความยาวก้ญแจเขมารห้ัส 
(บติ)

แสดงนโยบายความเป็น
ส่วนตัวชัดเจน

/cgi-bin/user.cgi?1&1&u เขียนว่า  เขมอม้ลท่ีค้ณ
กรอกจะถ้กเก็บไวมเป็น
ความลับ’

38. Dealfish 
(เปล่ียนช่ือเป็น 
OLX)

http://www.olx.co.th/me
mber/register

X X ใน ห้วัขมอ ข้อมูลส่วน
บุคคล (Privacy notes) 
ห้นมาสมัครสมาชิกดมวย
อีเมล >> เง่ือนไขการใชม
บริการของเว็บไซต์

5.2 เว็บคมาปลีกออนไลน์
ก่อนท่ีจะซืออสินคมาในเว็บคมาปลีกออนไลน์ ผู้มใชมบริการตมองสมัครสมาชิกก่อน ซึ่งในขัอนตอนนีอจำาเป็นตมองกรอกขมอม้ลส่วน

ตวัอย่างละเอียดก่อนท่ีจะซืออสินคมาไดม การสำารวจนีอประเมินความปลอดภััยในขัอนตอนการสมัครสมาชิกเท่านัอน
รมอยละ 80  ของเว็บคมาปลีกออนไลน์มีการเขมารห้ัส HTTPS  ในห้นมาลงทะเบียนสมัครสมาชิกเพื่อใชมบริการ ยกเวมนเว็บ 

TOPS และ Big C ท่ีไม่มีการเขมารห้ัส ระห้ว่างท่ีล้กคมากรอกขมอม้ลส่วนตัวเพื่อสมัครสมาชิก 
นโยบายความเป็นส่วนตัวอย่้ในห้นมาแรกของเว็บไซต์ Lazada และ Zalora ซึ่งอาจจะเกี่ยวขมองกับการท่ีทัองสองเว็บนีอเป็น

บริษัทขมามชาติ มีสาขาห้ลายประเทศท่ีมีกฎห้มายค้มมครองขมอม้ลส่วนบ้คคลแลมว ส่วนเว็บอ่ืนๆ ไม่ไดมใชมคำาว่านโยบายขมอม้ลความเป็น
ส่วนตัวโดยตรง แต่เป็นห้ัวขมอย่อยท่ีแทรกอย่้ในขมอตกลงการใชมบริการในห้นมาลงทะเบียน

 
ตารางท่ี 7  ผูลการประเมินเว็บคมาปลีกออนไลน์

ห้น่วยงาน URL เขมารห้ัสดมวย HTTPS ความยาวก้ญแจเขมารห้ัส 
(บติ)

แสดงนโยบายความเป็น
ส่วนตัวชัดเจน

39. Lazada https://www.lazada.co.t
h/customer/account/cre
ate/

/ 128 มี ใน นโยบายความเป็น
ส่วนตัว  ดมานล่างของห้นมา
แรก

40. Zalora https://www.zalora.co.t
h/customer/account/cre
ate/

/ 128 มี ใน ความเป็นส่วนตัว  
ดมานล่างของห้นมาแรก
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ห้น่วยงาน URL เขมารห้ัสดมวย HTTPS ความยาวก้ญแจเขมารห้ัส 
(บติ)

แสดงนโยบายความเป็น
ส่วนตัวชัดเจน

41. Tohome https://www.tohome.co
m/register.aspx

/ 128 มี ใน นโยบายบริษัท ดมาน
ล่างของห้นมาแรก

42.Central https://www.central.co.t
h/account/signup.aspx

/ 256 มี ใน หน้าสมัครสมาชิก
 >>ขมอตกลงการใชมบริการ

43. Officemate https://www.officemate.
co.th/Account/GeneralIn
formation

/
แตใ่ชม ssl 2 ซึ่งไม่
ปลอดภััย

X มี อย่้ในห้นมาสมัครสมาชิก
 >>ขมอตกลงการใชมบริการ

44. TOPS http://www.tops.co.th/t
opsshoponline/Member
/Register.aspx

X X X

45. Tesco Lotus https://r.tescolotus.com / 256 มี  การปอองกันขมอม้ลส่วน
บ้คคลและความยินยอม
ในการดำาเนินการกับ
ขมอม้ล ใน  ข้อตกลงืและ
เง่ืือนไขการใช้บริการ
 ดมานล่างของห้นมาแรก

46. Big C http://shoppingonline.bi
gc.co.th/bigcjumbo/cust
omer/account/create/?
type=personal

X X X มีห้วัขมอ นโยบายความ
เป็นส่วนตัว  ในห้นมาสมัคร
สมาชิกแต่เปิดไม่ไดม 

   6.   บริการจัดห้างาน
เว็บไซต์ท่ีให้มบริการรับสมัครงานเป็นอีกพือนท่ีห้นึ่งท่ีผู้มใชมตมองกรอกขมอม้ลส่วนตัวของตนเองลงไปเป็นจำานวนมากเพื่อ

ตมองการให้มไดมงาน ในส่วนนีอจะเป็นการสำารวจห้นมากรอกขมอม้ลสมัครสมาชิกเว็บไซต์ ผูลปรากฏิว่าไม่มีเว็บใดเลยท่ีเขมารห้ัสในห้นมาท่ีผู้ม
ใชมตมองกรอกขมอม้ลส่วนตัว แตน่่าสนใจว่าท้กเว็บมีรายละเอียดของนโยบายความเป็นส่วนตัว 
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ตารางท่ี 8  ผูลการประเมินเว็บไซต์บริการจัดห้างาน

ห้น่วยงาน URL เขมารห้ัสดมวย HTTPS ความยาวก้ญแจเขมารห้ัส 
(บติ)

แสดงนโยบายความเป็น
ส่วนตัวชัดเจน

47. Jobthai http://www.jobthai.com/st
oreresume/resume_registe
r.php

X X มี ใน ข้อตกลงืและ
เง่ืือนไขการใช้บริการ
 ห้นมาแทรกก่อนเขมาส่้ห้นมา
สมัครสมาชิก

48. Jobtopgun http://register.superresum
e.com/SRIX?view=register

X X มี นโยบายการเก็บรักษา
ข้อมูลส่วนบุคคล ในห้นมา
ลงทะเบียน

49. Jobbkk http://www.jobbkk.com/th
/member/member01_resu
me_step_a.php

X X มี ใน นโยบายบริษัท ดมาน
ล่างของห้นมาแรก

50. กรมจัดห้างาน http://lmi.doe.go.th/jobs-
doe/screen/register/registe
r_employee.php

X X มี นโยบายข้อมูลส่วน
บุคคล ใน ขมอกำาห้นดและ
เง่ือนไขการใชมบริการ 
ห้นมาลงทะเบียน

สร้ป
จากการสำารวจมาตรการรักษาความปลอดภััยและการค้มมครองความเป็นส่วนตัวผู้มให้มบริการออนไลน์ต่างๆ ของ

ประเทศไทยเบือองตมนเพื่อเป็นขมอม้ลแก่ผู้มใชมท่ัวไปในการตัดสินใจใชมบริการสามารถสร้ปไดมดังนีอ 
1. จากเว็บไซต์ทัองห้มด 50 เว็บ มีเว็บไซต์ท่ีเขมารห้ัส HTTPS จำานวน 24 เว็บ 
2. เมื่อเปรียบเทียบกับบริการประเภัทอ่ืนๆ แลมว ธนาคารและสายการบินมีระดับการปกปอองความปลอดภััยและความ

เป็นส่วนตัวมากท่ีส้ด  เห้็นไดมจากการท่ีท้กเว็บมีการเช่ือมต่อแบบ HTTPS มีการเขมารห้ัส SSL 3.0 และมีนโยบาย
ความเป็นส่วนตัว ทัองนีอบริการทางการเงินออนไลน์อย่้ภัายใตมการกำากับด้แลของธนาคารแห้่งประเทศไทย ท่ีอย่้ภัายใตม

19



พระราชกฤษฎีกาว่าดมวยการควบค้มด้แลธ้รกิจบริการการชำาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2551 ต่างจากบริการท่ี
ไม่มีการทำาธ้รกรรมการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีคะแนนต่ำากว่า 
อย่างไรก็ตาม มีขมอสังเกตว่า แมมผูลสำารวจเบือองตมนจะชีอว่าธนาคารจะมีระบบปกปอองความปลอดภััยดีกว่าบริการ
ออนไลน์ประเภัทอ่ืนๆ  แตธ่นาคารบนอินเทอร์เน็ตเป็นห้นึ่งในบริการออนไลน์ท่ีมีผู้มรมองเรียนดมานความปลอดภััยมาก
ท่ีส้ดดมวยเช่นกัน 

3. มห้าวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลมาธนบ้รีเท่านัอนท่ีมีระดับการค้มมครองความปลอดภััยส้งส้ด เมื่อเทียบกับมห้า
วิทยาลัยอ่ืนๆ เนื่องจากมีการเช่ือมต่อเว็บไซต์แบบ HTTPS มีการเขมารห้ัส SSL 3.0 เพียงเว็บเดียวเท่านัอน กระนัอน
ก็ตามไม่มีนโยบายความเป็นส่วนตัว 

4. เว็บซืออขายสินคมามีความแตกต่างระห้ว่างเว็บท่าขายสินคมาท่ีทำาห้นมาท่ีเป็นตัวกลางระห้ว่างผู้มซืออกับผู้มขาย กบัเว็บคมา
ปลีกออนไลน์โดยตรงกับผู้มบริโภัค เว็บท่ามีการเขมารห้ัสขมอม้ลนมอยกว่าเว็บขายปลีก อาจจะดมวยเห้ต้ผูลท่ีว่ารมานคมา
ย่อยส่วนให้ญ่เป็นการชำาระเงินโดยโอนเงินผู่านธนาคาร ขณะท่ีรมานคมาปลีกมีการชำาระเงินผู่านบัตรเครดิตโดยตรงซึ่ง
ตมองการความปลอดภััยและความน่าเช่ือถือมากกว่า ในทำานองเดียวกันกับการคมนาคมขนส่ง เว็บจองบัตรโดยสาร
รถประจำาทางมีระดับการปกปอองความปลอดภััยต่ำา เมื่อเทียบกับบริการจำาห้น่ายบัตรโดยสารเคร่ืองบิน เห้ต้ผูลห้ลัก
เป็นเพราะวิธีการชำาระเงินแตกต่างกัน เนื่องจากเป็นการรับจองแลมวล้กคมาตมองไปชำาระเงินดมวยตนเองช่องทางอ่ืน มี
เพียงเว็บไซต์ไทยทิกเก็ตเมเจอร์เท่านัอนท่ีรับชำาระผู่านบัตรเครดิตดมวย ซึ่งเว็บจะเขมารห้ัสเมื่อเช่ือมต่อเขมาส่้ห้นมากรอก
รายละเอียดบัตรเครดิตเป็นตมนไป

5. เว็บบริการรับสมัครงาน ซึ่งเป็นบริการออนไลน์ท่ีผู้มใชมบริการมอบขมอม้ลส่วนตัวของตนเองดมวยความสมัครใจ และให้ม
รายละเอียดมากเพื่อทำาให้มตนเองไดมงาน ไม่มีการเขมารห้ัสเว็บไซต์แต่อย่างใด กระนัอนก็ตามส่ิงท่ีน่าสนใจคือ เว็บไซต์
บริการรับสมัครงานทัองห้มด มีนโยบายความเป็นส่วนตัว

6. ดมานความเป็นส่วนตัว จะเห้็นไดมว่ามีการให้มความสำาคัญต่อเร่ืองนีอแตกต่างกัน ทัองการใชมคำาเพื่อส่ือความห้มายถึงการ
ค้มมครองขมอม้ลส่วนบ้คคล ซึ่งมีทัองคำาว่า นโยบายความเป็นส่วนตัว นโยบายการค้มมครองสิทธิ์ขมอม้ลส่วนบ้คคล ขมอม้ล
ส่วนบ้คคล ฯลฯ รวมถึงตำาแห้น่งท่ีอย่้ซึ่งมีทัองการจัดวางไวมชัดเจนท่ีห้นมาแรก อย่้ภัายใตมห้ัวขมออ่ืนๆ แทรกอย่้ในขมอ
กำาห้นดและเง่ือนไขท่ีมักตมองคลิกเขมาไปอีกครัอง ในห้นมาสมัครสมาชิก  
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