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ประกาศสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับตราสัญลักษณ์ dSURE และ dSURE+ 

สำหรับผลิตภัณฑ์ IoT เพื่อการเกษตร 
-------------------------------------------------- 

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นหน่วยงานของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคล และไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วย

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอ่ืน โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล พัฒนาและส่งเสริม

ให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศ 

โดยเป็นการสมควรให้มีการประกาศสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อส่งเสริมผลักดันให้

ผู้ประกอบการดิจิทัลไทยเกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการดิจิทัล ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตาม

มาตรฐานสากล อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้อำนวยการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จึงออกประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับตราสัญลักษณ์ 

dSURE และ dSURE+ สำหรับผลิตภัณฑ์ IoT เพ่ือการเกษตร ดังต่อไปนี้ 

ในประกาศนี้ 
“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  
“ผู้อำนวยการ” หมายความว่า ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
“ตราสัญลักษณ์ dSURE” หมายความว่า ตราสัญลักษณ์เพื่อคัดกรอง คุณภาพสำหรับ

ผลิตภัณฑ์ IoT เพ่ือการเกษตร ภายใต้เงื่อนไขหลักเกณฑ์ตามที่สำนักงานกำหนด แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท 
คือ dSURE และ  dSURE+ 

“dSURE” หมายความว่า ตราสัญลักษณ์เพื่อคัดกรอง คุณภาพสำหรับผลิตภัณฑ์ IoT 
เพ่ือการเกษตร ด้านความปลอดภัยในการใช้งาน (Safety) และ ด้านเมตาดาตา (Meta Data)  

“dSURE+” หมายความว่า ตราสัญลักษณ์เพื่อคัดกรอง คุณภาพสำหรับผลิตภัณฑ์ IoT 
เพื่อการเกษตร ด้านความปลอดภัยในการใช้งาน (Safety) ด้านเมตาดาตา (Meta Data) และด้านความ
มั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity) 

“ผลิตภัณฑ์ IoT เพื ่อการเกษตร” หมายความว่า ระบบอินเทอร์ เน็ตของสรรพสิ ่ง 
(Internet of Thing system (IoT system)) สำหรับเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agriculture) ครอบคลุม 
อุปกรณ์อัจฉริยะ (Smart Devices) อุปกรณ์ร ับรู ้  (Sensor) อุปกรณ์ขับหรืออุปกรณ์ดำเนินงาน 
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(Actuator) และโปรแกรมประยุกต์ (Application) ต่าง ๆ ที่ประกอบรวมกันเป็นระบบ IoT และใช้งาน
หรือติดตั้งภายในอาคารและ/หรือกลางแจ้ง ตามสภาพแวดล้อม สภาพภูมิอากาศ  

“ผู้ยื่นคำขอ” หมายความว่า ผู้ผลิตในประเทศ หรือผู้นำเข้า ที่มีความประสงค์ขอรับตรา
สัญลักษณ์ dSURE หรือ dSURE+ 

“ผู้ผลิตในประเทศ” หมายความว่า นิติบุคคลในประเทศไทย และมีสำนักงานที่ตั้งอยู่ใน
ประเทศไทย ที่เป็นผู้ที่ออกแบบและครอบครองลิขสิทธิ์ หรือได้รับลิขสิทธิ์ โดยที่ครอบคลุมถึงความเป็น
เจ้าของเครื่องหมายการค้า และอาจรวมถึงการทำ ประกอบ ประดิษฐ์ รวมบรรจุ ปรับปรุง ดัดแปลง โดย
ใช้แรงงาน และ/หรือ เครื่องจักร เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์สำเร็จพร้อมบรรจุภัณฑ์  

“ผู้นำเข้า” หมายความว่า นิติบุคคลในประเทศไทยและมีสำนักงานที่ตั้งอยู่ในประเทศ
ไทย ที่เป็นผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตในต่างประเทศโดยตรง และ/หรือได้รับสิทธิในการนำเข้าผลิตภัณฑ์
เข้ามาจำหน่าย 

ในราชอาณาจักรไทยจากผู้ผลิต 
“ผู้ผลิตในต่างประเทศ” หมายความว่า นิติบุคคลในต่างประเทศที่เป็นผู้ที่ออกแบบและ

ครอบครองลิขสิทธิ์ หรือได้รับลิขสิทธิ์ โดยที่ครอบคลุมถึงความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า และอาจ
รวมถึงการทำ ประกอบ ประดิษฐ์ รวมบรรจุ ปรับปรุง ดัดแปลง โดยใช้แรงงาน และ/หรือ เครื่องจักร 
เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์สำเร็จพร้อมบรรจุภัณฑ์ IoT เพ่ือการเกษตร  

ข้อ ๑ คุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอรับตราสัญลักษณ์ dSURE และ dSURE+ 
ผู้ยื่นคำขอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
(๑) จดทะเบียนจัดตั ้งเป็นนิติบุคคลในประเทศไทย และมีสำนักงานตั ้งอยู ่ใน

ประเทศไทย โดยแสดงหนังสือรับรองนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์และ/หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีเป็นนิติบุคคลในรูปแบบอื่น ต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน โดยให้ถือ
เป็นอำนาจของผู้อำนวยการในการพิจารณาเป็นรายกรณีไป  

(๒) นิติบุคคลตั้งอยู่ในประเทศไทย 
(๓) มีวัตุประสงค์เพ่ือการผลิต นำเข้า จัดจำหน่าย หรือประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการ

พัฒนาหรือให้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ในประเทศไทย หรือมี วัตถุประสงค์เพื่อ
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาหรือให้บริการอุปกรณ์ด้านดิจิทัล หรืออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์อัจฉริยะ หรือ
อุปกรณ์เทคโนโลยีนวัตกรรมในประเทศไทย หรือมีวัตถุประสงค์ เพ่ือประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการ
ด้านดิจิทัล  

(๔) มีเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนตามกฎหมายเป็นของตนเอง ใน
กรณีที่เป็นตัวแทนจำหน่ายต้องยื่นหลักฐานการแต่งตั้งเป็นผู้แทนจำหน่ายจากผู้ผลิต ประกอบการยื่น
สมัคร  
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(๕) ปรากฏสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.๕) (ในกรณีเป็นบริษัท) หรือสำเนา
รายการจดทะเบียน (หส.๒) (ในกรณีเป็นห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล) อายุไม่เกิน ๓ เดือน นับจากวันที่ยื่นคำขอ 
อย่างหนึ่งอย่างใดแล้วแต่กรณี 

(๖) ปรากฏสำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ  
(๗) ปรากฏสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.๒๐) (ถ้ามี) 
(๘) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือถูกปิดกิจการ  
(๙) ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ และไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกแจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน

ของกรมบัญชีกลาง 
(๑๐) ต้องไม่เป็นผู้ถูกยกเลิกหรือถูกเพิกถอนตราสัญลักษณ์ dSURE และ dSURE+

เว้นแต่พ้นระยะเวลา ๖ เดือนมาแล้ว 
กรณีอื่นใดที่ไม่อยู่ในข้อกำหนดคุณสมบัติตามประกาศฉบับนี้ ให้ เป็นอำนาจของ

สำนักงานในการพิจารณาเป็นรายกรณีไป 
ข้อ ๒ เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นขอรับตราสัญลักษณ์  

(๑) คำขอรับตราสัญลักษณ์ dSURE และ dSURE+ (กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม
ผ่าน www.depa.or.th) 

(๒) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคล อายุไม่เกิน ๓ เดือน 
นับจากวันที่ยื่นคำขอ 

(๓) สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.๕) (ในกรณีเป็นบริษัท) หรือสำเนารายการ
จดทะเบียน (หส.๒) (ในกรณีเป็นห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล) อายุไม่เกิน ๓ เดือน นับจากวันที่ยื่นคำขอ อย่าง
หนึ่งอย่างใดแล้วแต่กรณี 

(๔) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.๒๐) (ถ้ามี)  
(๕) สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ  
(๖) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (ถ้ามี)  
(๗) สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือเอกสารจากกรมโรงงาน

อุตสาหกรรม (ถ้ามี) 
(๘) กรณีมีการมอบอำนาจ หนังสือมอบอำนาจที่กำหนดหน้าที่หรือให้อำนาจใน

การดำเนินการแทน ให้ติดอากรแสตมป์ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจและผู้
มอบอำนาจ  

(๙) สำเนาเอกสารยืนยันความเกี่ยวข้องกับผู้ผลิต (กรณีผู้นำเข้า) 
(๑๐ )  ส ำ เนา เอกสารหล ั กฐานราย งานผลการทดสอบ  พร ้ อมสร ุ ป  จ าก

ห้องปฏิบัติการทดสอบในราชอาณาจักรไทยที่ได้รับการรับรอง มอก. ๑๗๐๒๕ หรือ หน่วยรับรองที่ได้รับ
การรับรอง มอก. ๑๗๐๖๕ หรือห้องปฏิบัติการทดสอบที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ให้การ
ยอมรับ ตามหลักเกณฑ์การคัดกรองการให้ตราสัญลักษณ์ dSURE ตามข้อ ๕ 
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ทั้งนี้ ผลการทดสอบจะต้องมีอายุไม่เกิน ๑ ปี นับจากวันที่ห้องปฏิบัติการทดสอบที่
สำนักงานให้การยอมรับลงนามรับรองรายงานผลการทดสอบนั้น หากเป็นการออกรายงานใหม่ ให้นับ
วันที่ทำการทดสอบครั้งล่าสุด 

(๑๑) สำเนาเอกสารรับรองตัวเองของผู้ประกอบการ (Supplier’s Declaration 
of Conformity: SDoC) และ/หรือสำเนาเอกสารจดทะเบียนเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ (Class A 
equipment) และ/หรือสำเนาเอกสารการรับรองเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ (Class B equipment) 
ที่ได้รับจากทางสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ 

(๑๒) เอกสารรายละเอียดสินค้าและ/หรือบริการด้านดิจิทัล (แค็ตตาล็อก/ โบรชัวร์ / 
รายละเอียดของสินค้าและ/หรือบริการ) โดยต้องแสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะเฉพาะของสินค้าและ/หรือ
บริการ รวมทั้งต้องแสดงราคาและรูปภาพประกอบที่ชัดเจน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาขึ้นทะเบียน
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Provider)  

(๑๓) เอกสารที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลขั้นตอนการดำเนินงานเกี่ยวกับการรับประกัน
สินค้า/บริการ รวมทั้งการบริการหลังการขาย และขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนิ นการแก้ไข
ในการตอบกลับข้อร้องเรียน 

(๑๔) เอกสารรับรองมาตรฐานอ่ืนๆ ประกอบการพิจารณา (ถ้ามี)  
 ข้อ ๓ การขอรับตราสัญลักษณ์ dSURE และ dSURE+ 

ผู ้ยื ่นคำขอจะต้องยื ่นเอกสารหลักฐานรายงานผลการทดสอบ พร้อมสรุปตาม
หลักเกณฑ์การคัดกรองการให้ตราสัญลักษณ์ ตามข้อ ๕ จากห้องปฏิบัติการทดสอบในราชอาณาจักรไทย
ที ่ ได ้ร ับการรับรอง มอก. ๑๗๐๒๕ หรือ หน่วยรับรองที ่ ได ้ร ับการรับรอง มอก. ๑๗๐๖๕ หรือ
ห้องปฏิบัติการทดสอบที่สำนักงานให้การยอมรับ  

ทั้งนี้ ผู ้ยื ่นคำขอที่ได้รับตราสัญลักษณ์ dSURE และ dSURE+  จะได้สิทธิขึ ้นทะเบียน
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Provider) เฉพาะผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการดิจิทัลที่ได้รับ
ตราสัญลักษณ์ dSURE และ dSURE+  ตามประกาศสำนักงาน เรื ่องหลักเกณฑ์ในการขึ ้นทะเบียน
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Provider) เพื่อสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม โดยมีระยะเวลาตามตราสัญลักษณ์ที่ได้รับ  

ข้อ ๔ การส่งผลิตภัณฑ์เข้าทดสอบเพื่อขอรับตราสัญลักษณ์ dSURE และ dSURE+ 
กำหนดขอบข่ายผลิตภัณฑ์ IoT เพ่ือการเกษตร ในการเตรียมตัวอย่างสำหรับการทดสอบ

เบื้องต้น ใน ๑ ชุด ตัวอย่างประกอบด้วย  
(๑) ชุดบอร์ดควบคุมการทำงาน 
(๒) เซนเซอร์ 
(๓) เฟิร์มแวร์ 
(๔)  อุปกรณ์ต่อพ่วง 
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(๕) คู่มือการใช้งาน และการติดตั้ง 
(๖) เอกสารข ้อม ูลจำเพาะของผลิตภ ัณฑ์  ( Product specification) และ

เว็บไซต์ 
(๗) ชื่อ Mobile Application และ/หรือ Web Application และวิธีการได้มา

เพ่ือใช้งาน 
ข้อ ๕ หลักเกณฑ์การคัดกรองและประเภทของการให้ตราสัญลักษณ์  

 ๕.๑ หลักเกณฑ์การคัดกรอง  
(๑) ด้านความปลอดภัยในการใช้งาน (Safety)  
ยื่นรายงานผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการทดสอบในราชอาณาจักรไทยที่ได้รับ

การรับรอง มอก. ๑๗๐๒๕ หรือ หน่วยรับรองที่ได้รับการรับรอง มอก. ๑๗๐๖๕ หรือห้องปฏิบัติการ
ทดสอบที่สำนักงานให้การยอมรับ อ้างอิงตามมาตรฐาน มศอ. ๓๐๐๙.๑ ข้อ ๖ หรื อ มอก. ๖๒๓๖๘ หรือ 
มอก. ๑๕๖๑ หรือ IEC ๖๐๙๕๐-๒๒ ตามภาคผนวก ก  

(๒) ด้านเมตาดาตา (Meta Data) 
 ยื่นรายงานผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการทดสอบในราชอาณาจักรไทยที่

ได้รับการรับรอง มอก. ๑๗๐๒๕ หรือ หน่วยรับรองที่ได้รับการรับรอง มอก. ๑๗๐๖๕ หรือห้องปฏิบัติการ
ทดสอบที่สำนักงานให้การยอมรับ อ้างอิงตามมาตรฐาน มศอ. ๓๐๐๙.๓.๑ หรือ มอก. ๒๗๓๐ เล่ม ๑  
ตามภาคผนวก ข 

(๓) ด้านความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity)  
ยื่นรายงานผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการทดสอบในราชอาณาจักรไทยที่ได้รับ

การรับรอง มอก. ๑๗๐๒๕ หรือ หน่วยรับรองที่ได้รับการรับรอง มอก. ๑๗๐๖๕ หรือห้องปฏิบัติการ
ทดสอบที่สำนักงานให้การยอมรับ อ้างอิงข้อกำหนดทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ด้านความมั่นคงปลอดภัย
ทางไซเบอร์ (Cybersecurity) ตามภาคผนวก ค  

  ๕.๒ ประเภทของการให้ตราสัญลักษณ์  
  ผู้ยื่นคำขอ ยื่นเอกสารหลักฐานรายงานผลการทดสอบ พร้อมสรุป ตามที่ระบุไว้

ใน แต่ละประเภท ดังนี้ 
(๑) ตราสัญลักษณ์ dSURE ผู้ยื ่นคำขอจะต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบในหัวข้อ 

๕.๑ (๑) ด้านความปลอดภัยในการใช้งาน (Safety) และ ๕.๑ (๒) ด้านเมตาดาตา (Meta Data) โดยอายุ
การใช้ตราสัญลักษณ์ dSURE มีกำหนดระยะเวลา ๓ ปี นับจากวันที่สำนักงานแจ้งผล  

(๒) ตราสัญลักษณ์ dSURE+ ผู้ยื่นคำขอจะต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบใน ๓ หัวข้อ 
คือ ๕.๑ (๑) ด้านความปลอดภัยในการใช้งาน (Safety) ๕.๑ (๒) ด้านเมตาดาตา (Meta Data) และ๕.๑ 
(๓) ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity) ในหัวข้อบังคับ (Mandatory) และมีรายการ
ทดสอบข้อมูลทางเทคนิค (Technical Labels) เป็นองค์ประกอบในการทดสอบ โดยอายุการใช้ตรา
สัญลักษณ์ dSURE+ มีกำหนดระยะเวลา ๓ ปี นับจากวันที่สำนักงานแจ้งผล  
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ข้อ ๖  การยกเลิกหรือเพิกถอนตราสัญลักษณ์ dSURE และ dSURE+ 
การยกเลิกหรือเพิกถอนรายการผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการดิจิทัล ออกจากบัญชี

ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการดิจิทัลที ่ได้รับตราสัญลักษณ์ dSURE และ dSURE+ ให้อยู ่ ในอำนาจการ
พิจารณาของสำนักงาน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้  

(๑) ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๑ 
(๒) ยื่นเอกสารหรือหลักฐานประกอบเพื่อคำขอรับตราสัญลักษณ์ dSURE และ 

dSURE+ อันเป็นเท็จหรือกระทำการทุจริตหรือกระทำสิ่งผิดกฎหมายอื ่นใด เพื ่อให้มีสิทธิได้รับตรา
สัญลักษณ์ dSURE และ dSURE+ 

(๓) เมื่อเกิดข้อร้องเรียน ข้อพิพาท หรือปรากฏเหตุที่เข้าข่ายการกระทำที่ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายหรือส่อไปในทางทุจริต อันเกี่ยวกับการได้รับตราสัญลักษณ์ dSURE และ dSURE+ ที่อาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ซื้อสินค้าและบริการ หรือสำนักงาน  

(๔ )  ก า รต ิ ด ตร าส ัญล ั กษณ ์  dSURE และ  dSURE+ กา ร โ ฆษณา  และการ
ประชาสัมพันธ์ ไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อปฏิบัติการใช้ตราสัญลักษณ์ dSURE และ dSURE+ ตามที่
สำนักงานกำหนด  

(๕) หากกรณีเกิดการเปลี่ยนแปลง ที่มีผลต่อความสามารถในการดำเนินการตาม
เงื่อนไข ให้แจ้งสำนักงานทราบภายใน ๓๐ วันนับจากวันที่เกิดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หากมิได้แจ้ง
ภายในกำหนดดังกล่าว สำนักงานมีสิทธิยกเลิกหรือเพิกถอนการขอใช้ตราสัญลักษณ์ dSURE และ 
dSURE+ 

ผู ้ประกอบการที ่ถูกยกเลิกหรือเพิกถอนรายการผลิตภัณฑ์ออกจากทะเบียน
ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการดิจิทัลที่ได้รับตราสัญลักษณ์ dSURE และ dSURE+ หากมีความประสงค์จะ
ขอรับตราสัญลักษณ์ dSURE และ dSURE+ ใหม่อีกครั้ง ให้ยื่นเรื่องขอรับตราสัญลักษณ์ dSURE และ 
dSURE+ ได้โดยสำนักงานขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเป็นรายกรณีไป เว้นแต่กรณีสิ้นสุดอายุการรับรอง 
ให้ยื่นขอรับตราสัญลักษณ์ dSURE และ dSURE+ ได้ ก็ต่อเมื่อผ่านเกณฑ์การทดสอบครั้งใหม่ หรือกรณี
ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๑ ให้ยื ่นเรื ่องขอรับตราสัญลักษณ์ dSURE และ dSURE+ ได้เมื ่อมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามข้อ ๑  

ข้อ ๗ การให้ตราสัญลักษณ์และการประกาศผลผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการดิจิทัล ที่
ได้รับตราสัญลักษณ์ dSURE และ dSURE+ 

สำนักงานจะประกาศการยื่นขอรับตราสัญลักษณ์ dSURE และ dSURE+ และประกาศผล
รายการผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการดิจิทัล ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ dSURE และ dSURE+ ผ่านช่องทาง
เว็บไซต์ www.depa.or.th หรือช่องทางอ่ืนๆ ตามที่สำนักงานกำหนด  
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ข้อ ๘ กรณีที่มีปัญหาเกิดจากประกาศนี้  
กรณีที่มีปัญหาเกิดจากประกาศนี้ ให้ผู้อำนวยการเป็นผู้มีอำนาจในการวินิจฉัยและคำ

วินิจฉัยของผู้อำนวยการให้ถือเป็นที่สุด รวมถึงมีอำนาจออกประกาศ คำสั่ง หรือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 

 
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

ประกาศ ณ วันที่ 
 
 
 

 (นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์) 
 ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



ภาคผนวก ก. 
ข้อกำหนดทางเทคนิคของบริภัณฑ์ IoT เพื่อการเกษตร ด้านความปลอดภัยในการใช้งาน (Safety) 

 
ข้อ รายการทดสอบ เกณฑ์การทดสอบ เกณฑ์การตัดสิน อธิบาย 
1 บริภณัฑ์ IoT เพื่อการเกษตร บริภณัฑ์ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของ 

มศอ. ๓๐๐๙.๑ ข้อ ๖ หรือ มอก. ๖๒๓๖๘ 

หรือ มอก. ๑๕๖๑ หรือ IEC ๖๐๙๕๐-๒๒ 

- บริภณัฑ์ต้องมีใบรับรองตามเกณฑ์การทดสอบ จากหน่วย
รับรองที่ไดร้ับการรับรองคณุภาพตาม มอก. ๑๗๐๖๕ และ/
หรือ 

- ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์การทดสอบ จากห้องปฏิบัติการ
ทดสอบที่ไดร้ับการรับรองตาม มอก. ๑๗๐๒๕ 

บริภัณฑ์ต้องได้รับการรับรอง และ/หรือ
ทดสอบ เพื่อพิสูจน์ความเป็นไปตาม
ข้อกำหนดของ มศอ. ๓๐๐๙.๑ ข้อ ๖ 

2 บริภณัฑ์ IoT เพื่อการเกษตร เฉพาะ
อุปกรณ์ควบคมุ 

บริภณัฑ์ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของ 

มศอ. ๓๐๐๙.๒.๑ ข้อ ๖ หรือ มอก. 

๖๒๓๖๘ หรือ มอก. ๑๕๖๑ หรือ IEC 

๖๐๙๕๐-๒๒ 

- บริภณัฑ์ต้องมีใบรับรองตามเกณฑ์การทดสอบ จากหน่วย
รับรองที่ไดร้ับการรับรองคณุภาพตาม มอก. ๑๗๐๖๕ และ/
หรือ 

- ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์การทดสอบ จากห้องปฏิบัติการ
ทดสอบที่ไดร้ับการรับรองตาม มอก. ๑๗๐๒๕ 

บริภัณฑ์ต้องได้รับการรับรอง และ/หรือ
ทดสอบ เพื่อพิสูจน์ความเป็นไปตาม
ข้อกำหนดของ มศอ. ๓๐๐๙.๒.๑ ข้อ ๖ 



 



  วัน/เดือน/ปี ของผลการทดสอบ _________________ 

สรุปการรับรองและ/หรือทดสอบบริภัณฑ์ IoT เพื่อการเกษตร 

ด้านความปลอดภัยในการใช้งาน (Safety) 

ข้อมูล บริษัท 

บริษัท : __________________________________________________________________________ 

แบรนด/์เคร่ืองหมายการค้า : ___________________________________________________________ 

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ 

ผลิตภัณฑ์ รุ่น : ____________________________________________________________________ 

ชนิดของผลิตภัณฑ์ :  [ ] อุปกรณ์ควบคุม  (controller)    [ ] อุปกรณ์รับรู้  (sensor)         

   [ ] อุปกรณ์ขับ (actuator)     [ ] อื่นๆ _______________________ 
หน่วยงานรับรอง 

ชื่อหน่วยงานที่รับรอง : _______________________________________________________________ 

สถานที่ : _________________________________________________________________________ 
หน่วยงานทดสอบ 

ชื่อหน่วยงานที่ทดสอบ : _______________________________________________________________ 

สถานที่ : __________________________________________________________________________ 
 

เอกสารการรับรอง/ทดสอบ 

 [ ] ใบรับรองคุณภาพบริภณัฑ์ หมายเลข ______________________________ 

[ ] รายงานผลการทดสอบบรภิัณฑ์ หมายเลข __________________________    [ ] ผ่าน     [ ] ไม่ผ่าน 

แนบเอกสารดังกล่าวมาพร้อมกับเอกสารฉบับน้ี   

  

      (________________________________) 
 

ตำแหน่ง________________________________ 
 

วันที่ ______________________________ 
 



ภาคผนวก ข. 
ข้อกำหนดทางเทคนิคของบริภัณฑ์ IoT เพื่อการเกษตร ด้านเมตาดาตา (Metadata) 

 
ข้อ รายการทดสอบ เกณฑ์การทดสอบ เกณฑ์การตัดสิน อธิบาย 
1 บริภณัฑ์ IoT เพื่อการเกษตร บริภัณฑ์ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของ มศอ. 

๓๐๐๙.๓.๑ หรือ มอก. ๒๗๓๐ เล่ม ๑ 

- บริภณัฑ์ต้องมีใบรับรองตามเกณฑ์การทดสอบ จากหน่วย
รับรองที่ไดร้ับการรับรองคณุภาพตาม มอก. ๑๗๐๖๕ และ/
หรือ 

- ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์การทดสอบ จากห้องปฏิบัติการ
ทดสอบที่ไดร้ับการรับรองตาม มอก. ๑๗๐๒๕ 

บริภัณฑ์ต้องได้รับการรับรอง และ/หรือ
ทดสอบ เพื่อพิสูจน์ความเป็นไปตาม
ข้อกำหนดของ มศอ. ๓๐๐๙.๓.๑ 



 



  วัน/เดือน/ปี ของผลการทดสอบ _________________ 

สรุปการรับรองและ/หรือทดสอบบริภัณฑ์ IoT เพื่อการเกษตร 

ด้านเมตาดาตา (Metadata) 

ข้อมูล บริษัท 

บริษัท : __________________________________________________________________________ 

แบรนด/์เคร่ืองหมายการค้า : ___________________________________________________________ 

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ 

ผลิตภัณฑ์ รุ่น : ____________________________________________________________________ 

ชนิดของผลิตภัณฑ์ :  [ ] อุปกรณ์ควบคุม  (controller)    [ ] อุปกรณ์รับรู้  (sensor)         

   [ ] อุปกรณ์ขับ (actuator)     [ ] อื่นๆ _______________________ 
หน่วยงานรับรอง 

ชื่อหน่วยงานที่รับรอง : _______________________________________________________________ 

สถานที่ : _________________________________________________________________________ 
หน่วยงานทดสอบ 

ชื่อหน่วยงานที่ทดสอบ : _______________________________________________________________ 

สถานที่ : __________________________________________________________________________ 
 

เอกสารการรับรอง/ทดสอบ 

 [ ] ใบรับรองคุณภาพบริภณัฑ์ หมายเลข ______________________________ 

[ ] รายงานผลการทดสอบบรภิัณฑ์ หมายเลข __________________________    [ ] ผ่าน     [ ] ไม่ผ่าน 

แนบเอกสารดังกล่าวมาพร้อมกับเอกสารฉบับน้ี   

  

      (________________________________) 
 

ตำแหน่ง________________________________ 
 

วันที่ ______________________________ 
 



ภาคผนวก ค.  
ข้อกำหนดทางเทคนิคของบริภัณฑ์ IoT เพื่อการเกษตร ด้านความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity) 

ข้อ รายการทดสอบ เกณฑ์การทดสอบ เกณฑ์การตัดสิน อธิบาย 
1 บริภณัฑ์ IoT เพื่อการเกษตร บริภณัฑ์ต้องถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถ

สนับสนุนการทำงานตามข้อกำหนดของ 

มศอ. ๓๐๐๙.๑ ข้อ ๙ เฉพาะข้อกำหนด

ด้านความมั่นคงปลอดภยั ข้อกำหนดด้าน

ความสมบรูณ์ของข้อมูล และข้อกำหนด

เพิ่มเตมิของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ

ดิจิทัล 

- บริภณัฑ์ต้องมีใบรับรองตามเกณฑ์การทดสอบ จากหน่วย
รับรองที่ไดร้ับการรับรองคณุภาพตาม มอก. ๑๗๐๖๕ และ/
หรือ 

- ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์การทดสอบ จากห้องปฏิบัติการ
ทดสอบที่ไดร้ับการรับรองตาม มอก. ๑๗๐๒๕ 

บริภัณฑ์ต้องได้รับการรับรอง และ/หรือ
ทดสอบ เพื่อพิสูจน์ความเป็นไปตาม
ข้อกำหนดของ มศอ. ๓๐๐๙.๑ ข้อ ข้อ ๙ 
เฉพาะข้อกำหนดดา้นความมั่นคง
ปลอดภัย ข้อกำหนดด้านความสมบูรณ์
ของข้อมูล และข้อกำหนดเพิม่เตมิของ
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

2 บริภณัฑ์ IoT เพื่อการเกษตร เฉพาะ
อุปกรณ์ควบคมุ 

บริภณัฑ์ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของ 

มศอ. ๓๐๐๙.๒.๑ ข้อ ข้อ ๙ เฉพาะ

ข้อกำหนดด้านความมั่นคงปลอดภัย 

ข้อกำหนดด้านความสมบรูณ์ของข้อมูล 

และข้อกำหนดเพิ่มเติมของสำนักงานส่งเสริม

เศรษฐกิจดิจิทัล 

- บริภณัฑ์ต้องมีใบรับรองตามเกณฑ์การทดสอบ จากหน่วย
รับรองที่ไดร้ับการรับรองคณุภาพตาม มอก. ๑๗๐๖๕ และ/
หรือ 

- ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์การทดสอบ จากห้องปฏิบัติการ
ทดสอบที่ไดร้ับการรับรองตาม มอก. ๑๗๐๒๕ 

บริภัณฑ์ต้องได้รับการรับรอง และ/หรือ
ทดสอบ เพื่อพิสูจน์ความเป็นไปตาม
ข้อกำหนดของ มศอ. ๓๐๐๙.๒.๑ ข้อ ข้อ 
๙ เฉพาะข้อกำหนดด้านความมั่นคง
ปลอดภัย ข้อกำหนดด้านความสมบูรณ์
ของข้อมูล และข้อกำหนดเพิ่มเติมของ
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

หมายเหตุ:        กรณีที่ไม่มีหน่วยรับรอง/ห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน มอก. 17065 / มอก.17025 อนุญาตให้ใช้หน่วยรับรอง/ห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) 

 



ข้อกำหนดทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ด้านความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์เพิ่มเติมของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

# หัวข้อการทดสอบ เกณฑ์การทดสอบ เกณฑ์การตัดสิน มาตรฐาน/ข้อกำหนด คำอธิบาย/ประโยชน์ 

C01 
ไม่ตั้งรหัสผ่านท่ีคาดเดาง่ายและสัน้กว่า
ที่กำหนด (M) 

ตรวจสอบนโยบายการตั้งรหัสผ่านเป็นไป
ตามมาตรฐานข้ันต่ำตามข้อกำหนด และ
แอปพลิเคชันมีการตรวจสอบการตั้งรหัสผ่าน
ว่าเป็นไปตามนโยบายนั้น 

ตั้งรหสัผ่านความยาว 8 - 64 ตัวอักษร 
ประกอบด้วยตัวหนังสือพิมพ์เล็กใหญ่ 
ตัวเลข และใสร่หัสผ่านผดิต่อเนื่อง

ไม่เกิน 10 ครั้ง 

OWASP ISVS  
ข้อ 2.1.6 

NIST 800-63B 

นโยบายการตั้งรหสัผ่านท่ีเหมาะสม
จะช่วยป้องกันผู้ใช้จากการตั้งรหัสผ่าน
ที่สั้นเกินไปหรือง่ายเกินไป ทำให้ผู ้
ไม่หวังดีสามารถคาดเดาและเข้าบัญชี
ผู้ใช้นั้นได้ง่าย 

C02 
รหสัผา่นอุปกรณ์แตล่ะช้ินไม่ใช้ค่าเดยีวกัน 
หรือ ขณะติดตั้งผู้ใช้ต้องตั้งรหัสผ่านใหม่
ตามนโยบายที่กำหนดก่อนการใช้งาน (M) 

1. ตรวจสอบ user/pass ตั้งต้นของอุปกรณ์  
2. ตรวจสอบการทำงานขณะติดตัง้ครั้งแรก 

1. อุปกรณ์แต่ละ serial number 
ต้องใช้รหัสผ่านไม่ซ้ำกันและตั้ง
รหัสผ่านตามนโยบายการตั้ง

รหัสผ่านอย่างเคร่งครัด 
2. เมื่อล็อกอินด้วยรหัสผ่านตั้งต้นแล้ว

ต้องบังคับให้ตั้งรหัสผ่านใหม่ทันที 

OWASP ISVS  
ข้อ 2.1.6 

การที่ผู้ผลิตกำหนดให้อุปกรณ์ใช้
รหัสผ่านใช้งานครั้งแรกเป็นรหัส
เดียวกันทุกเครื่อง ทำให้ง่ายในการ
ติดตั้ง แต่ต้องบังคับให้ผู้ใช้เปลี่ยน
รหสัผา่นทันท ีมิฉะนั้นผู้ไม่หวังดีอาจใช้
รหัสผ่านตั้งต้นนีเ้ข้าถึงอุปกรณไ์ด้
โดยง่าย 

C03 ไม่บันทึกรหสัผา่นถาวรในเฟิรม์แวร์ (O) ตรวจสอบการเก็บคา่รหสัผ่านในเฟิร์มแวร ์
ต้องไม่พบการเก็บค่ารหสัผ่านใน

เฟิร์มแวร ์
OWASP ISVS  

ข้อ 2.1.6 

การเก็บบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านถาวร
ในเฟิร์มแวร์อาจทำให้ผู้ไม่หวังดีค้นพบ
แล้วนำไปใช้เข้าสู่อุปกรณไ์ด ้



# หัวข้อการทดสอบ เกณฑ์การทดสอบ เกณฑ์การตัดสิน มาตรฐาน/ข้อกำหนด คำอธิบาย/ประโยชน์ 

C04 เปิดพอร์ตเฉพาะที่จำเป็น (M) 
ตรวจสอบพอรต์และบริการในอุปกรณ์เทียบ
กับเอกสารจากผูผ้ลติระบุพอร์ตที่เปิดและ
บริการที่ใช้งานพอร์ตนั้น 

ต้องไม่พบการเปิดพอร์ต/บริการ
นอกเหนือจากที่ระบไุว ้

OWASP ISVS  
ข้อ 3.2.2 

การเปิดบริการ/พอร์ตทีไ่ม่จำเป็น
เป็นการเพิ่มความเสี่ยงท่ีบริการนัน้
จะเกิดช่องโหว่ด้านความปลอดภัย  
ผู้ไม่หวังดีอาจใช้ช่องโหว่ของบริการนั้น
เข้าสู่ระบบได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
บริการที่ผูผ้ลติไม่ได้แจ้งไว้ในเอกสาร
ผลิตภณัฑ ์

C05 หลีกเลี่ยงการใช้บริการที่ไม่ปลอดภัย (M) 
ตรวจหาการเปดิให้บริการทีไ่ม่ปลอดภัย 
อาทิ FTP(21), Telnet(23), HTTP 

ไม่พบการเปิดบริการที่ไม่ปลอดภยั 
OWASP ISVS  

ข้อ 3.2.3 

บริการที่ไม่ปลอดภัย คือ บริการทีไ่ม่
มีการเข้ารหัสข้อมลูที่แน่นหนา
เพียงพอ ทำให้ขณะการรับส่งข้อมลู
ผ่านบริการดังกล่าวอาจถูกผู้ไม่หวงัดี
ลอบนำข้อมูลสำคัญไปใช้ได ้

C06 Network มีความปลอดภยั (M) 
ตรวจสอบการเช่ือมต่อระหว่างอุปกรณ์กับ
เครือข่ายผ่าน HTTPS, SFTP, SSH, SRTP, 
SRTCP  และ/หรือ SCURL เท่านัน้ 

ไม่พบการใช้การเชื่อมต่อท่ีไม่
ปลอดภัย 

OWASP ISVS  
ข้อ 3.2.3 

การเช่ือมต่อเครือข่ายที่มีความ
ปลอดภัย จะมีการเข้ารหัสในการรับส่ง
ข้อมูลที่แน่นหนาเพียงพอ ทำให้ยาก
ต่อผู้ไม่หวังดีในการนำข้อมูลไปใช้ 

C07 การเข้ารหสัในการรับส่งผ่าน network (M) 

ตรวจสอบการเข้ารหัส network ขั้นต่ำ 
AES 256 bits, TDES double-length 
keys, RSA 2048 bits, ECC 160 bits, 
TLS 1.2 

ใช้การเข้ารหัส network ที่ปลอดภัย 
OWASP ISVS  

ข้อ 4.1.1 

ปัจจุบันคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพสูง 
สามารถถอดรหสัได้โดยง่าย ดังนั้น
หากวิธีการเขา้รหัสไม่แน่นหนาเพยีงพอ 
จะไม่ช่วยป้องกันข้อมูลจากผู้ไม่หวังดี 



# หัวข้อการทดสอบ เกณฑ์การทดสอบ เกณฑ์การตัดสิน มาตรฐาน/ข้อกำหนด คำอธิบาย/ประโยชน์ 

C08 
การส่งข้อมูล streaming มีความ
ปลอดภัย (M) 

ตรวจสอบการเข้ารหัสส่งข้อมูล streaming 
อาทิ HLS Encryption with AES-128, 
DASH, RTMPE 

ใช้การเข้ารหัสที่ปลอดภัย 
OWASP ISVS  

ข้อ 4.1.1 

การส่งข้อมูลแบบ streaming 
(ข้อมูลที่ต้องการความต่อเนื่อง) ที่มี
ความปลอดภัย จะมีการเข้ารหสัใน
การรับส่งข้อมูลที่แน่นหนาเพียงพอ 
ทำให้ยากต่อผู้ไม่หวังดีในการนำข้อมูล
ไปใช้ อาจนำไปสู่การละเมิดสิทธิสว่น
บุคคลได ้

C09 
แจ้งเตือนผู้ใช้เมือ่มีการอปัเดตซอฟตแ์วร์ 
(M) 

ตรวจสอบการแจ้งเตือนผู้ใช้งานผา่นช่องทาง
ที่กำหนดไว้เมื่อมีซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นใหม่ 

สามารถแจ้งเตือนผู้ใช้งานผ่าน
ช่องทางที่กำหนดไว้ 

OWASP ISVS  
ข้อ 3.4.2 

การใช้งานซอฟต์แวร์อาจพบ
ข้อบกพร่อง บางครั้งเป็นข้อบกพร่อง
ด้านความปลอดภยั ดังน้ันซอฟต์แวร์
ควรมีการอัพเดทอยู่เสมอ และเมือ่มี
การอัพเดทควรแจ้งใหผู้้ใช้งานทราบ 

C10 
ฟังก์ชันการอัปเดตซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้
และมีความปลอดภัย (M) 

ตรวจสอบฟังก์ชันการอัปเดตซอฟต์แวร ์ สามารถอัปเดตซอฟต์แวรไ์ด ้
OWASP ISVS  

ข้อ 3.4.2 

อุปกรณ์ IoT มักจะพัฒนาฟังก์ชันใน
การอัพเดทซอฟต์แวร์ของตนเอง 
ดังนั้นจึงควรตรวจสอบว่าฟังก์ชันนั้น
ทำงานอย่างถูกต้อง เพื่อให้แน่ใจว่า 
เมื่ออัพเดทซอฟต์แวร์แล้วอุปกรณย์ัง
สามารถทำงานได ้

C11 
ช่องทางการส่งซอฟต์แวร์มีความ

ปลอดภัย (M) 
ตรวจสอบการเข้ารหัสที่ใช้ในการส่ง

ซอฟต์แวร ์
ใช้การเข้ารหัสตามข้อ C8 เท่านั้น 

OWASP ISVS  
ข้อ 3.4.1 

ช่องทางเข้ารหัสที่ปลอดภยัจะช่วย
ทำให้มั่นใจในความถูกต้อง แท้จรงิ
ของซอฟต์แวร์ที่ดาวน์โหลดมามากขึ้น 
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C12 
ป้องการการอัปเดตซอฟต์แวรเ์ป็น 
เวอร์ช่ันเก่า (M) 

ต้องมีระบบตรวจสอบเวอร์ช่ันซอฟต์แวร์
ก่อนการอัปเดตว่าไม่ใช่เวอร์ชั่นที่เก่ากว่าเดิม
หรือมาตรการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน 

มีระบบตรวจสอบเวอร์ช่ันซอฟต์แวร์
ก่อนการอัปเดตหรือมีมาตรการ

ป้องกัน 

OWASP ISVS  
ข้อ 3.4.6 

ซอฟต์แวร์เวอร์ช่ันเก่าอาจมี
ข้อบกพร่องด้านความปลอดภัย 
ดังนั้นจึงต้องตรวจสอบเวอร์ช่ันก่อน
การอัพเดทเสมอ 

C13 
นโยบายการอัปเดตซอฟต์แวร์โดยเฉพาะ
ส่วนความปลอดภัย (M) 

ตรวจสอบการประกาศนโยบายในเว็บไซต,์ 
User Agreement, คู่มือผู้ใช้งาน 

พบนโยบายความปลอดภัย 
OWASP ISVS  

ข้อ 1.1.6 

นโยบายการอัพเดทซอฟต์แวรส์่วน
ความปลอดภัยจะช่วยให้ผู้บรโิภค
ทราบว่าผูผ้ลติจะทำการอัพเดท
ความปลอดภัยต่อเนื่องเป็นระยะ
เวลานานเท่าใดก่อนท่ีจะต้องเปลีย่น
อุปกรณ์นั้น 

C14 
ผู้ผลิตอัปเดตซอฟต์แวร์เมื่อ third party 
library/driver ที่ใช้มีการอัปเดต (O) 

ตรวจสอบนโยบายและขั้นตอนของบริษัทใน
การอัปเดตซอฟต์แวรภ์ายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 

พบนโยบายการอัปเดต 
OWASP ISVS  
ข้อ 1.2.1-2 

นโยบายการอัพเดทซอฟต์แวรส์่วนนี้
จะแสดงให้เห็นว่าผูผ้ลติจะจดัการกับ
ซอฟต์แวร์ third party อย่างไร เมื่อมี
ช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่มาจาก
ซอฟต์แวร์ third party เหล่านั้น 

C15 
หลีกเลี่ยงการใช้ third party library/ 
driver/ service ที่มีช่องโหว่ (O) 

ตรวจสอบการใช้งาน third party library/ 
driver/ service ที่มีช่องโหว่ ณ วนัเวลาที่
ทดสอบ 

ไม่พบการใช้งาน 
OWASP ISVS  
ข้อ 1.2.1-2 

การทดสอบนี้จะทำการค้นหา 
library/ driver/ service ที่มีช่องโหว่
ด้านความปลอดภัยในซอฟต์แวร์ และ
แจ้งให้ผูผ้ลติทราบเพื่อดำเนนิการแกไ้ข 
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C16 

หากมีการเก็บรักษาข้อมลูส่วนบุคคล
ต้องเก็บเท่าที่จำเป็น ระบุวัตถุประสงค์
การนำไปใช้งาน ให้ผู้ใช้ทราบและต้อง
ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ก่อน (M) 

ตรวจสอบการแจ้งเตือนและการให้ 
ความยินยอมของผู้ใช้ 

พบการแจ้งและขอความยินยอมจาก
ผู้ใช้งาน 

MSTG-ARCH-12, 
PDPA 

เพื่อให้สอดคล้องกับ  
พรบ.คุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล 

C17 

หากมีการนำข้อมลูส่วนบุคคลเพิ่มเติม 
และ/หรือนำไปใช้ในวัตถุประสงคอ์ื่น
นอกเหนือจากที่ผู้ใช้เคยให้ความยนิยอม 
ต้องแจ้งรายการข้อมลูและ/หรือ
วัตถุประสงค์ให้ผู้ใช้ทราบอีกครั้งและ
ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ก่อน (M) 

ตรวจสอบการแจ้งเตือนผู้ใช้และผูใ้ช้สามารถ
เลือกที่จะให้ความยินยอมในแตล่ะ
วัตถุประสงค์/ข้อมลูได ้

พบการแจ้งและขอความยินยอมจาก
ผู้ใช้งาน 

MSTG-ARCH-12, 
PDPA 

เพื่อให้สอดคล้องกับ  
พรบ.คุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล 

C18 
ผู้ใช้มีสิทธิตรวจสอบทำสำเนาข้อมลูที่
ตนได้ใหไ้ว้ (M) 

ตรวจสอบวิธีการแสดงข้อมูลส่วนบุคคลที่
เก็บไว้และการใหผู้้ใช้นำออกมาได ้

พบวิธีการ 
MSTG-ARCH-12, 

PDPA 
เพื่อให้สอดคล้องกับ  

พรบ.คุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล 

C19 ผู้ใช้มีสิทธิลบข้อมลูที่ตนได้ให้ไว้ (M) 
ตรวจสอบวิธีการให้ผู้ใช้ลบข้อมลูสว่นบุคคล
ของตน 

พบวิธีการ 
MSTG-ARCH-12, 

PDPA 
เพื่อให้สอดคล้องกับ  

พรบ.คุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล 

C20 
ต้องมีที่ติดต่อผู้รับผิดชอบอยู่ในนโยบาย
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (M) 

ตรวจสอบเอกสารนโยบายและขั้นตอนการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท 

พบที่ติดต่อ (อีเมล์ ท่ีอยู่ หรือเบอร์
โทรศัพท์) ผู้รับผิดชอบในนโยบาย

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

MSTG-ARCH-12, 
PDPA 

เพื่อให้สอดคล้องกับ  
พรบ.คุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล 
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C21 
มีมาตรการการรับ/ส่ง/เก็บรักษาขอ้มูล
ผ่านช่องทางที่ปลอดภัย (O) 

ตรวจสอบมาตรการการรับ/ส่ง/เก็บรักษาข้อมูล  พบมาตรการ 
OWASP ISVS  

ข้อ 4.1.1 

ผู้ผลิตควรประกาศนโยบายการรับส่ง 
จัดเก็บ จัดการข้อมูลอย่างปลอดภยั
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค 

C22 
การเก็บรักษาข้อมลูต้องมีการเข้ารหัส 
(ยกเว้นข้อมูลวีดโีอ) (O) 

ตรวจสอบการออกแบบฐานข้อมูลและขั้นตอน
การเก็บข้อมูลทีม่ีการเข้ารหสัหรือหากไม่มี
การเข้ารหัสต้องแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบ 

พบมาตรการ MSTG-STORAGE-1 

การเก็บข้อมูลสำคญัในฐานข้อมูล
ควรมีการเข้ารหัสที่เหมาะสม เผื่อกรณี
ผู้ไม่หวังดีเจาะข้อมูลไป จะไม่สามารถ
เข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นได ้

C23 
การเก็บรหสัผ่านต้องไมเ่ก็บข้อมูล
โดยตรง (O) 

ตรวจสอบการออกแบบฐานข้อมูลและขั้นตอน
การเก็บข้อมูล 

พบมาตรการ MSTG-STORAGE-1 

การเก็บข้อมูลสำคญัในฐานข้อมูล
ควรมีการเข้ารหสัที่เหมาะสม เผื่อ
กรณผีู้ไมห่วังดีเจาะข้อมูลไป จะไม่
สามารถเข้าถึงตัวข้อมูลเหลา่นั้นได ้

C24 
การตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์
ของข้อมูล (O) 

มีการเก็บข้อมลู Checksum, watermark 
หรือ fingerprint ของตัวข้อมูลเพือ่การ
ตรวจสอบ 

พบมาตรการ 
ISO 25040,  

IEEE/IEC 29119-2 

มาตรการการตรวจสอบความถูกตอ้ง 
ครบถ้วนของข้อมูล จะช่วยสร้าง
ความมั่นใจว่าข้อมูลไมไ่ด้ถูกแก้ไข
โดยผู้ไมห่วังด ี

C25 
ผู้ใช้สามารถเลือกประเทศในการจดัเก็บ
ข้อมูลได้ (O) 

ตรวจสอบฟังก์ชันเลือกประเทศในการ
จัดเก็บข้อมลู 

มีฟังก์ชันและใช้งานได้จริง 
ISO 25040,  

IEEE/IEC 29119-2 

ควรจัดเก็บข้อมลูภายในประเทศ 
หากเกิดปัญหาข้อพิพาทใดๆ จะ
สามารถใช้กฎหมายไทยในการ
ดำเนินการได ้
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C26 
ไม่รัน service โดยใช้ user ที่มีสิทธิ root 
หรือ admin (O) 

ตรวจเฟริ์มแวรต์้องไม่พบการเรียกใช้บริการ
โดยใช้บัญชีผู้ใช้ที่มีสิทธิเทียบเท่าผู้ดูแลระบบ 

ไม่พบการเปิดบริการที่ใช้สิทธิ
เทียบเท่าผูดู้แลระบบ 

OWASP ISVS  
ข้อ 2.2.3 

การเรยีกใช้บริการผา่นบัญชีผู้ใช้ทีม่ี
สิทธิของผู้ดูแลระบบ (root/admin) 
เป็นสิ่งที่ไมส่มควรอย่างยิ่ง หากผูไ้ม่
หวังดีเจาะระบบผ่านบริการนั้น  
อาจมีสิทธิเทียบเท่ากับผู้ดูแลระบบได้ 

C27 
กำหนดเจ้าของและสิทธิในการเข้าถึง 
(owner/permission) ของไฟล์และ
โฟลเดอร์ที่ใช้ทำงานอย่างเหมาะสม (O) 

ตรวจ firmware ของอุปกรณ์ ขณะจำลอง
การทำงาน 

กำหนดอย่างเหมาะสม 
OWASP ISVS  

ข้อ 2.2.3 

การกำหนดสิทธิของไฟล์และ
โฟลเดอร์อย่างเหมาะสมจะช่วย
ป้องกันหรือลดความเสยีหายในกรณี
ผู้ไมห่วังดีพยายามเข้าถึงข้อมูลใน
ไฟล์และโฟลเดอร์เหล่านั้นได ้

C28 
มีการป้องกันการเปดิกล่องอุปกรณ์โดย
ผู้ที่ไม่ใช่ผู้ให้บริการ/ไม่ได้รับอนุญาต (O) 

ตรวจสอบมาตรการป้องกันการเปดิกล่อง
อุปกรณ์โดยผู้ที่ไม่ใช่ผู้ให้บริการ/ไม่ได้รับ
อนุญาต 

พบมาตรการ 
OWASP ISVS  

ข้อ 5.1.9 

ผู้ไมห่วังดีอาจพยายามเข้าถึง
ซอฟต์แวร์จากตัวอุปกรณ์ มาตรการ
ป้องกันที่ดี เช่น การใช้สกรูแบบพิเศษ 
จะช่วยยับยั้งการกระทำดังกลา่วได้ 

C29 
มีแจ้งเตือนเมื่อพบการเปิดกล่องอุปกรณ์
โดยผู้ที่ไม่ใช่ผู้ให้บริการ/ไม่ได้รับอนุญาต 
(O) 

เมื่อเปิดกล่องอุปกรณ์ ระบบต้องแจ้งเตือน
ผ่านแอปพลิเคชัน 

พบมาตรการ 
OWASP ISVS  

ข้อ 5.1.9 

ผู้ไม่หวังดีอาจพยายามเข้าถึง
ซอฟต์แวร์จากตัวอุปกรณ์ มาตรการ
ป้องกันท่ีดีจะช่วยแจ้งเตือนเมื่อมีการ
กระทำดังกล่าวได้ ผู้ใช้จะได้แกไ้ขได้
ทันท่วงที 
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C30 
มีมาตรการปดิ/ป้องกัน physical port 
ที่ไม่ได้ให้ผู้ใช้งานท่ัวไปใช้ (O) 

physical port (UART, JTAG, USB) ที่
ไม่ได้ให้ผู้ใช้งานท่ัวไปใช้ ต้องอยู่ภายใน
กล่องที่มีมาตรการตามข้อ C28, C29 ไม่
สามารถเข้าถึงจากภายนอกไดโ้ดยง่าย หรือ
ทำให้ไม่สามารถใช้งานได ้

พบมาตรการ 
OWASP ISVS  

ข้อ 5.1.9 

ผู้ไม่หวังดีอาจพยายามเขา้ถึงซอฟตแ์วร์
จากตัวอุปกรณ์ มาตรการป้องกันที่ดี
จะช่วยยับยั้งการกระทำดังกลา่วได้ 

C31 
ฟังก์ชันติดตาม รายงานสถานะการ
ทำงานของอุปกรณ์ผ่านเครือข่าย (M) 

ตรวจสอบสถานะอุปกรณ ์ มีฟังก์ชันและใช้งานได้จริง 
ISO 25040,  

IEEE/IEC 29119-2 

อุปกรณ์โดยเฉพาะด้านความปลอดภัย
ควรมีการแจ้งสถานะการทำงานของ
อ ุปกรณ์  (online/offline) ให ้ ผ ู ้ ใ ช้
ทราบเมื ่อเกิดปัญหาจะได้แก้ไขได้
ทันท่วงท ี

C32 
มีแจ้งเตือนเมื่อเกิดความผิดปกติกบั
อุปกรณ์ (M) 

ตรวจสอบการรายงานสถานะอุปกรณ์ 
สามารถแจ้งเตือนไปยังแอปพลิเคชัน  
เมื่อเกิดความผดิปกติขึ้นกับอุปกรณ์ในทาง
กลับกันแอปพลิเคชันสามารถแจ้งเตือน 
เมื่อไมส่ามารถตดิต่อกับอุปกรณ์ภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด 

มีฟังก์ชันและใช้งานได้จริง อ้างอิง
ตามกรณีทดสอบ FA05 

ISO 25040,  
IEEE/IEC 29119-2 

อุปกรณ์โดยเฉพาะด้านความปลอดภัย
ควรมีการแจ้งสถานะความผิดปกติ
ของอ ุ ปกรณ์  เช ่ น กล ้ องถ ู กบั ง  
ไม่สามารถบันทึกสื่อได้ ให้ผู้ใช้ทราบ
เมื่อเกิดปัญหาจะได้แก้ไขได้ทันท่วงที 

C33 คู่มือแนะนำวิธีการติดตั้งภาษาไทย (M) 
ตรวจสอบคู่มือควรมีเนื้อหาเกีย่วกับข้ันตอน
การติดตั้ง เช่ือมต่อ การตั้งค่า ความปลอดภัย
ทั้งทางกายภาพและทางไซเบอร ์

พบเอกสาร 
depa 

recommendation 

คู่มือภาษาไทยจะช่วยให้ผู้ใช้ทำความ
เข้าใจได้ง่ายขึ้น และควรแนะนำ
วิธีการตั้งค่าเพื่อให้อุปกรณ์มีความ
ปลอดภัยมากยิ่งข้ึน 



# หัวข้อการทดสอบ เกณฑ์การทดสอบ เกณฑ์การตัดสิน มาตรฐาน/ข้อกำหนด คำอธิบาย/ประโยชน์ 

C34 คู่มือแนะนำวิธีการใช้งานภาษาไทย (M) 
ตรวจสอบคู่มือควรมีเนื้อหาเกีย่วกับ
วิธีการใช้งาน ตรวจสอบความปลอดภัยทาง
ไซเบอร์ แกไ้ขข้อผิดพลาด 

พบเอกสาร 
depa 

recommendation 

คู่มือภาษาไทยจะช่วยให้ผู้ใช้ทำความ
เข้าใจได้ง่ายขึ้น เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้อย่างถูกวิธีและทำใหเ้กิดความ
ปลอดภัยมากขึ้น 

C35 
อุปกรณ์มีฟังก์ชันสำหรับความช่วยเหลือ
ผู้ใช้งาน (M) 

ตรวจสอบฟังก์ชันช่วยเหลือผู้ใช้งานเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการตั้งค่า ตรวจสอบความปลอดภัย
ทางไซเบอร์ แก้ไขข้อผิดพลาด 

พบเอกสาร 
depa 

recommendation 

ซอฟต์แวร์ควรมีฟังก์ชันช่วยเหลือ 
กรณผีู้ใช้งานเกิดข้อสงสัยสามารถ 
ขอความช่วยเหลือจากเมนูของ
ซอฟต์แวร์ได ้

C36 การระบตุัวตนอย่างปลอดภัย (M) 
ตรวจสอบการระบุตัวตนเพื่อเข้าแอปพลิเคชัน 
เช่น username/pass, MFA, Biometric 

มีฟังก์ชันและใช้งานได้จริง 
ISO 25040,  

IEEE/IEC 29119-2 

เพื่อป้องกันการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้งาน
โดยไม่ได้รับอนุญาต ควรมีระบุ/ยืนยัน
ตัวตนผู้ใช้งานก่อนใช้งานแอปพลิเคชัน 

C37 การกำหนดสิทธิการใช้งาน (M) 
ตรวจสอบการกำหนด/ควบคมุสิทธิใช้งาน
กล้องของผู้ใช้ 

มีฟังก์ชันและใช้งานได้จริง อ้างอิง
ตามกรณีทดสอบ FA04 

ISO 25040,  
IEEE/IEC 29119-2 

ซอฟต์แวร์มีฟังก์ชันให้ผู้ใช้งาน
สามารถแชร์อุปกรณ์ให้กับผู้ใช้อื่นได้ 
โดยกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล
และการใช้งานอย่างเหมาะสม 

C38 คุณภาพของซอฟต์แวร์ (O) 
ตรวจสอบการพัฒนาแอปพลิเคชันตาม
หลักการพัฒนาอย่างปลอดภยั  
(Secure Coding) 

ไม่พบข้อบกพร่องด้าน Secure 
Coding ระดับสูงกว่า medium 

MSTG-ARCH-2,  
MSTG-PLATFORM-2, 

MSTG-CODE-8 

ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาตามหลัก secure 
coding จะช่วยลดช่องโหว่ด้านความ
มั่นคงปลอดภยัได ้



# หัวข้อการทดสอบ เกณฑ์การทดสอบ เกณฑ์การตัดสิน มาตรฐาน/ข้อกำหนด คำอธิบาย/ประโยชน์ 

C39 
การตรวจจับการแกไ้ขดัดแปลง 
ตัวแอปพลิเคชัน (O) 

ตรวจสอบมาตรการในการตรวจจับ/แจ้งเตือน
ผู้ใช้งานเมื่อพยายามติดตั้งแอปพลเิคชันท่ี
ถูกแก้ไข/ดดัแปลง เช่น Checksum, 
Fingerprint, Digital Signature 

พบมาตรการ MSTG-RESILIENCE-4 

กรณีที่ทำการติดตั้งซอฟต์แวร์โดยไม่ใช้
ช่องทางปกติของระบบ ควรมีการ
ตรวจสอบว่าซอฟต์แวร์นั้นถูกแก้ไข
ดัดแปลงจากผู้ไม่หวังดีหรือไม ่

C40 
การป้องกันการแก้ไขดดัแปลงตัว 
แอปพลิเคชัน (O) 

ตรวจสอบการป้องกันการเข้าไปแก้ไขตัว
แอปพลิเคชัน เช่น การเข้ารหัสตัวโค้ดหรือ
ข้อมูลสำคญัในแอปพลิเคชัน 

พบมาตรการ 
MSTG-RESILIENCE-7, 
MSTG-RESILIENCE-9 

ซอฟต์แวร์ที่ปลอดภัยจะทำการ
เข้ารหสัส่วนอัลกอริทึมสำคัญ หรอื
ข้อมูลละเอียดอ่อน เพื่อป้องกัน 
ผู้ไมห่วังดีพยายามแก้ไข ดัดแปลง 
ซอฟต์แวร์เหล่านั้น 

 
เกณฑ์การรายงานผลการทดสอบ 

ผลการทดสอบ รายละเอียด 

N/A คุณสมบัตินีไ้ม่ใช้สำหรับตัวอย่างทดสอบ 
Pass ไม่พบข้อผิดพลาดจากการทดสอบในทุกกรณีทดสอบของแตล่ะฟังกชั์น  และทุกฟังก์ชันท่ีเกี่ยวข้องกับคุณลักษณะที่ทดสอบ  

Fail พบข้อผิดลาดอย่างน้อย 1 ข้อจากการทดสอบตามกรณีทดสอบใดกรณีหนึ่ง 
 

 



 



  วัน/เดือน/ปี ของผลการทดสอบ _________________ 

สรุปการรับรองและ/หรือทดสอบบริภัณฑ์ IoT เพื่อการเกษตร 

ด้านความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity) 

ข้อมูล บริษัท 

บริษัท : __________________________________________________________________________ 

แบรนด/์เคร่ืองหมายการค้า : ___________________________________________________________ 

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ 

ผลิตภัณฑ์ รุ่น : ____________________________________________________________________ 

ชนิดของผลิตภัณฑ์ :  [ ] อุปกรณ์ควบคุม  (controller)    [ ] อุปกรณ์รับรู้  (sensor)         

   [ ] อุปกรณ์ขับ (actuator)     [ ] อื่นๆ _______________________ 
หน่วยงานรับรอง 

ชื่อหน่วยงานที่รับรอง : _______________________________________________________________ 

สถานที่ : _________________________________________________________________________ 
หน่วยงานทดสอบ 

ชื่อหน่วยงานที่ทดสอบ : _______________________________________________________________ 

สถานที่ : __________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

เอกสารการรับรอง/ทดสอบ 

 [ ] ใบรับรองคุณภาพบริภณัฑ์ หมายเลข ______________________________ 

[ ] รายงานผลการทดสอบบรภิัณฑ์     

รายงานผลการทดสอบ มศอ. ๓๐๐๙.๑ ข้อ ๙ เฉพาะข้อกำหนดด้านความมั่นคงปลอดภัย  

ข้อกำหนดด้านความสมบรูณ์ของข้อมูล หมายเลข _______________________ [ ] ผ่าน     [ ] ไม่ผ่าน 

รายงานผลการทดสอบ ข้อกำหนดทางเทคนิคด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เพิ่มเติม 

ของสำนักงานส่งเสรมิเศรษฐกิจดจิิทัล หมายเลข _______________________ [ ] ผ่าน     [ ] ไม่ผ่าน 

 

แนบเอกสารดังกล่าวมาพร้อมกับเอกสารฉบับน้ี   

  

      (________________________________) 
 

ตำแหน่ง________________________________ 
 

วันที่ ______________________________ 
 


