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ความมั่นคงปลอดภัยสำาหรับสารสนเทศ
ข้อมูลเป็นทรัพย์สินขององค์กรประเภทหนึ่งที่มีความสำาคัญเป็นอย่างยิ่งต่อธุรกิจขององค์กร เช่น เดียวกับ
ทรัพย์สินอื่นๆ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ บุคลากร บริการ เป็นต้น และดังนั้นจึงมีความจำาเป็นที่จะต้องมีการ
ป้องกันอย่างเหมาะสม ความสำาคัญในการป้องกันข้อมูลในปัจจุบันยิ่งทวีความสำาคัญมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจาก
องค์กรเป็นจำานวนมากมายมีการเชื่อมโยงสภาพแวดล้อมของการปฏิบัติงานเข้าหาซึ่งกันและกัน ผลของ
การเชื่อมโยงดังกล่าวนำาไปสู่ภัยคุกคามและจุดอ่อนที่มีทั้งความหลากหลายและจำานวนที่เพิ่มมากขึ้น
ข้อมูลอาจจะอยูใ่ นรูปแบบ อาทิ ข้อมูลที่พิมพ์ออกมา ข้อมูลที่เขียนบนกระดาษ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มี
การจัดเก็บไว้ ข้อมูลที่ส่งไปทางไปรษณีย์ ข้อมูลที่สื่อสารกันในเครือข่าย ข้อมูลที่อยู่บนฟิล์ม หรือข้อมูลที่
สนทนากัน ข้อมูลไม่วา่ จะอยู่ในรูปแบบใดก็ตาม จะนำาไปใช้ประโยชน์ในลักษณะใดก็ตาม หรือจะมีการจัด
เก็บหรือใช้งานร่วมกันในลักษณะใดก็ตาม ข้อมูลเหล่านี้จำาเป็นต้องได้รับการป้องกันอย่างต่อเนื่องและ
เหมาะสม
ความมั่นคงปลอดภัยสำาหรับสารสนเทศ (จากนี้ไปจะเรียกว่าความมั่นคงปลอดภัย) คือการป้องกันข้อมูล
จากภัยคุกคามต่างๆ อันหลากหลายโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ธุรกิจขององค์กรสามารถดำาเนินไปได้อย่างต่อ
เนื่อง ลดความเสี่ยงทางธุรกิจต่างๆ เพิ่มรายรับหรือผลตอบแทนในการลงทุน รวมทั้งเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ
ด้วย
ความมั่นคงปลอดภัยสามารถทำาได้โดยการนำามาตรการที่เหมาะสมมาปฏิบัติ ซึ่งรวมถึงการมีนโยบาย
กระบวนการ ขั้นตอนปฏิบัติ โครงสร้างขององค์กร ซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์ต่างๆ รองรับ มาตรการดัง
กล่าวจะต้องถูกกำาหนดขึ้นมา มีการนำาไปปฏิบัติ มีการเฝ้าระวังอย่างสมำ่าเสมอ มีการทบทวนและปรับปรุง
ให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ด้านความมั่นคงปลอดภัยและทางธุรกิจที่ได้กำาหนดไว้

0.2

ความจำาเป็นในการสร้างความมั่นคงปลอดภัยสำาหรับองค์กร
ข้อมูล กระบวนการสนับสนุน ระบบ และเครือข่าย ทั้งหมดนี้เป็นทรัพย์สินที่มีความสำาคัญเป็นอย่างยิ่งต่อ
ธุรกิจขององค์กร
การสร้างความมั่นคงปลอดภัยต่อทรัพย์สินเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่มีความจำาเป็นโดยพื้นฐานที่ขาดไม่ได้ ซึ่งจะ
ช่วยป้องกันหรือลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กร และส่งผลให้เกิดข้อได้เปรียบด้านการแข่งขัน
i

ความคล่องตัวด้านการเงิน (Cash flow) ผลกำาไร ความสอดคล้องด้านกฎหมาย และภาพลักษณ์ทดี่ ีของ
องค์กรได้ในที่สดุ
องค์กร ระบบงาน และเครือข่ายขององค์กร ในปัจจุบันประสบกับภัยคุกคามต่างๆ อย่างมากมาย เช่น การ
ฉ้อโกงโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ การจารกรรมข้อมูล การก่อวินาศกรรม การเป็นอันธพาลทำาลาย
ทรัพย์สินของผู้อื่นให้เสียหาย การรั่วไหลของข้อมูล แผ่นดินไหว ไฟไหม้ หรือนำ้าท่วม ภัยคุกคามดังกล่าว
และสาเหตุของการเกิดขึ้นได้ปรากฎให้เห็นอย่างแพร่หลายมากขึ้น มีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นตาม
ลำาดับ
ความมั่นคงปลอดภัยสำาหรับสารสนเทศมีความสำาคัญต่อทั้งธุรกิจภาครัฐและเอกชน และมีความสำาคัญใน
ฐานะที่ชว่ ยปกป้องโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศต่างๆ ในธุรกิจของทั้งสองภาคความมั่นคงปลอดภัยจะ
มีส่วนเอื้ออำานวยต่อความสำาเร็จของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้ง E-business และช่วยให้สามารถหลีก
เลี่ยงหรือลดความเสี่ยงต่างๆ ได้ ในปัจจุบันการเชื่อมโยงเครือข่ายของทั้งสองภาคเข้าด้วยกัน การใช้
ทรัพยากรข้อมูลร่วมกัน และการกระจายการประมวลผลข้อมูลแยกไปตามหน่วยย่อยต่างๆ ประเด็นเหล่า
นี้ล้วนแล้วส่งผลต่อประเด็นความมั่นคงปลอดภัย กล่าวคือเพิ่มความยากหรือความลำาบากในการควบคุม
ด้านความมั่นคงปลอดภัยให้สูงขึ้น อาทิ ประเด็นเรื่องการควบคุมการเข้าถึง เป็นต้น
หลายๆ ระบบงานที่มีการพัฒนาหรือจัดทำาขึ้นมาไม่ได้ถูกออกแบบด้านความมั่นคงปลอดภัยมาด้วยตั้งแต่
ต้น เพื่อให้ระบบงานที่จะมีการพัฒนาหรือจัดทำาขึ้นต่อไปมีความมั่นคงปลอดภัยมากขึ้น องค์กรจึงควรมี
กระบวนการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยที่ดี อาทิ มีการกำาหนดกระบวนการและขั้นตอนปฏิบัติที่
เกี่ยวข้อง มีการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง มีการกำาหนดมาตรการที่จำาเป็นเพื่อป้องกันหรือลดความ
เสี่ยง มีการกำาหนดให้ทุกคนภายในองค์กรเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องของความมั่นคงปลอดภัย ซึ่งรวมถึงผู้
ถือหุ้น ผู้ผลิตหรือขายสินค้า ผู้ให้บริการภายนอก ลูกค้า หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร มีการขอคำา
แนะนำาหรือคำาปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญภายนอกด้านความมั่นคงปลอดภัย เป็นต้น
0.3

การระบุความต้องการด้านความมั่นคงปลอดภัย
ในการเริ่มต้นกลไกการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย องค์กรมีความจำาเป็นต้องระบุความต้องการ
ด้านความมั่นคงปลอดภัยขึ้นมา ความต้องการเหล่านี้สามารถกำาหนดขึ้นมาจาก
− ผลของการประเมินความเสี่ยงต่อทรัพย์สินสารสนเทศขององค์กร โดยนำากลยุทธ์และวัตถุประสงค์
ขององค์กรมาเป็นข้อมูลในการพิจารณาความเสี่ยงด้วย
− ความต้องการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และสิ่งที่ปรากฎในสัญญาจ้างที่องค์กร
ต้องปฏิบัตติ าม และความต้องการด้านสังคมและวัฒนธรรม (ตัวอย่างของความต้องการด้านสังคม
และวัฒนธรรมคือระบบหรืออุปกรณ์จะต้องสามารถเข้าถึงได้โดยผู้ที่ได้รับอนุญาตแล้วเท่านั้น การ
ii

ไม่ทำาลายหรือทำาให้อุปกรณ์ของผู้อื่นเกิดความเสียหาย เป็นต้น)
− หลักการ วัตถุประสงค์ และความต้องการทางธุรกิจสำาหรับการประมวลผลข้อมูลที่องค์กรกำาหนด
ขึ้นมาเพื่อเป็นพื้นฐานสำาคัญของการดำาเนินงานหรือการทำาธุรกิจ
0.4

การประเมินความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยงโดยทัว่ ไปประกอบด้วยการกำาหนดภัยคุกคาม จุดอ่อนที่ภัยคุกคามสามารถใช้ให้เป็น
ประโยชน์ โอกาสการเกิดขึ้นของภัยคุกคาม และผลกระทบหากเกิดขึ้นจริง ผลของการประเมินความเสี่ยง
จะนำาไปสู่การจัดการที่เหมาะสมโดยผู้บริหาร และการกำาหนดลำาดับความสำาคัญในการบริหารจัดการความ
เสี่ยงที่พบเหล่านั้น รวมทั้งการกำาหนดมาตรการที่จำาเป็นต้องปฏิบัติเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงตามที่ได้
ประเมินนั้น
การประเมินความเสี่ยงควรมีการทำาซำ้าเป็นระยะๆ เพื่อประเมินเพิ่มเติมสำาหรับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปที่อาจมี
ผลเป็นความเสี่ยงใหม่ที่ตอ้ งบริหารจัดการต่อไป (เช่น การมีทรัพย์สินสารสนเทศใหม่เกิดขึ้น)

0.5

การนำามาตรการที่เหมาะสมมาใช้งาน
หลังจากที่ได้ทำาการประเมินความเสี่ยงแล้ว องค์กรควรกำาหนดมาตรการที่เหมาะสมและปฏิบัติตาม
มาตรการทีก่ ำาหนดไว้นั้นเพื่อลดความเสี่ยงให้ลงมาอยูใ่ นระดับที่องค์กรยอมรับได้ มาตรการอาจนำามาจาก
มาตรฐานฉบับนี้หรือจากที่อื่นๆ มาตรการใหม่ๆ (ที่นอกเหนือจากในมาตรฐานฉบับนี้) สามารถกำาหนดขึ้น
มาใช้งานได้เสมอเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการในการใช้งาน
มาตรการทั้งหมดในมาตรฐานนี้แม้วา่ จะมีความสำาคัญและควรพิจารณานำามาใช้งาน แต่การที่จะนำามาใช้
งานหรือไม่ให้ยดึ หลักว่ามีความเสี่ยงต่อองค์กรหรือไม่หากไม่นำามาปฏิบัติ หากมีความเสี่ยง จึงสมควรที่จะ
นำามาปฏิบัติหรือใช้งาน
การนำามาตรการต่างๆ มาใช้งานจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องดังนี้
− เกณฑ์ในการยอมรับความเสี่ยง
− ทางเลือกในการจัดการกับความเสี่ยง (ได้แก่ การลดความเสี่ยง การโอนย้ายความเสี่ยง การหลีก
เลี่ยงความเสี่ยง และการยอมรับความเสี่ยง)
− วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร รวมทั้ง
− กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำาหนดต่างๆ ที่องค์กรต้องปฏิบัติตาม

0.6

ลักษณะของมาตรการในมาตรฐานนี้
มาตรการในมาตรฐานฉบับนี้สามารถใช้เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้แก่องค์กรและ
iii

สามารถใช้งานได้กับองค์กรทัว่ ไป รวมทั้งใช้ได้กับสภาพแวดล้อมต่างๆ ลักษณะของมาตรการในมาตรการ
ในมาตรฐานนี้มี 2 ลักษณะ ลักษณะแรกเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป ลักษณะที่สองเป็น
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อกำาหนดต่างๆ ที่องค์กรต้องปฏิบัติตาม
ตัวอย่างของมาตรการลักษณะแรก ได้แก่
− เอกสารนโยบายความมั่นคงปลอดภัยที่เป็นลายลักษณ์อกั ษร (ดูหัวข้อ 5.1.1)
− การกำาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบด้านความมั่นคงปลอดภัย (ดูหัวข้อ 6.1.3)
− การสร้างความตระหนัก การให้ความรู้ และการอบรมด้านความมั่นคงปลอดภัย (ดูหัวข้อ 8.2.2)
− การประมวลผลสารสนเทศอย่างถูกต้องในระบบงาน (ดูหัวข้อ 12.2)
− การบริหารจัดการช่องโหว่ทางเทคนิค (ดูหัวข้อ 12.6)
− การบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (ดูหัวข้อ 14)
− การบริหารจัดการเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยและการปรับปรุงให้ดีขึ้น (ดูหัวข้อ 13.2)
ตัวอย่างของมาตรการลักษณะที่สอง ได้แก่
− การป้องกันสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญา (ดูหัวข้อ 15.1.2)
− การป้องกันข้อมูลสำาคัญขององค์กร (ดูหัวข้อ 15.1.3)
− การป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล (ดูหัวข้อ 15.1.4)
0.7

ปัจจัยความสำาเร็จทีส่ ำาคัญสำาหรับการนำามาตรฐานมาใช้งาน
ประสบการณ์การใช้งานมาตรฐานฉบับนี้ได้แสดงให้เห็นว่าปัจจัยดังต่อไปนี้ มีความสำาคัญอย่างยิ่งต่อความ
สำาเร็จของการนำามาตรฐานฉบับนี้มาปฏิบัติหรือใช้งานกับองค์กร
− การกำาหนดนโยบายความมั่นคงปลอดภัย วัตถุประสงค์ด้านความมั่นคงปลอดภัย และกิจกรรมที่
สะท้อนถึงวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ อย่างเป็นรูปธรรม
− การกำาหนดวิธีการและกรอบการปฏิบัติ การบำารุงรักษา การเฝ้าระวัง และการปรับปรุงด้านความ
มั่นคงปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้นโดยให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมขององค์กร
− การสนับสนุนและการให้ความสำาคัญจากผู้บริหารทุกระดับชั้นอย่างชัดเจน
− ความเข้าใจทีด่ ีต่อความต้องการด้านความมั่นคงปลอดภัย การประเมินความเสี่ยง และการบริหาร
จัดการความเสี่ยง
− การประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยอย่างได้ผลต่อพนักงานระดับผู้ปฏิบัติ ระดับ
หัวหน้า และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อให้เกิดความตระหนัก
iv

− การแจกจ่ายหรือให้คำาแนะนำาที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยให้แก่
พนักงานระดับผู้ปฏิบัติ ระดับหัวหน้า และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
− การให้การสนับสนุนด้านการเงินสำาหรับกิจกรรมการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย
− การสร้างความตระหนัก การอบรม และการให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมและ
สมำ่าเสมอ
− การกำาหนดกระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ดา้ นความมั่นคงปลอดภัยที่ได้ผล
− การกำาหนดให้มีการประเมินการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยเพื่อวัดความได้ผลและขอคำา
แนะนำาจากผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำาไปสู่การปรับปรุงการบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น
0.8

การจัดทำาแนวทางปฏิบัติสำาหรับองค์กรเอง
มาตรฐานฉบับนี้สามารถใช้เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาแนวทางปฏิบัตดิ ้านความมั่นคงปลอดภัยของ
องค์กรเอง มาตรการบางข้อในมาตรฐานนี้อาจจะไม่ได้มีการนำาไปใช้งาน (เช่น เนื่องจากไม่มีความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้อง หากไม่นำามาไปใช้งาน) แม้ว่าส่วนใหญ่จะสามารถนำามาใช้งานได้ มาตรการเพิ่มเติมทีจ่ ำาเป็นซึ่งไม่
ได้อยู่ในมาตรฐานนี้อาจจะต้องกำาหนดขึ้นมาเองสำาหรับองค์กร มาตรการทั้งหมดดังกล่าว (ทั้งที่ปรากฎใน
มาตรฐานนี้และจัดทำาเพิ่มเติมขึ้นมา) สามารถจัดทำาเป็นเอกสารแนวทางปฏิบัติขององค์กรเองได้ มาตรการ
ส่วนที่จดั ทำาเพิ่มควรมีการอ้างอิงไปยังหัวข้อหรือมาตรการข้ออื่นที่เกี่ยวข้องด้วยเพื่อให้ผู้อ่านสามารถ
ติดตามหรือตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม รวมทั้งตรวจสอบความสอดคล้องซึ่งกันและกันได้

v

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

การรักษาความมัน่ คงในการประกอบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
เล่ม 1 : ข้อกำาหนด
1. ขอบข่าย
1.1

ทั่วไป
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฉบับนี้ให้แนวทางปฏิบัติและหลักการสำาหรับการเริ่มต้น การนำามาปฏิบัติ
การบำารุงรักษา และการปรับปรุงการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยขององค์กร รวมทั้งมาตรฐานนี้
สามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดทำามาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยขององค์กรเองและเป็นแนวทางใน
การสร้างความเชื่อมั่นสำาหรับองค์กรที่มกี ารเชื่อมโยงธุรกิจหรือกิจกรรมการดำาเนินงานเข้าหากัน
วัตถุประสงค์และมาตรการทีก่ ำาหนดไว้ในมาตรฐานนี้มีจดุ ประสงค์เพื่อให้องค์กรปฏิบัติตามอย่างสอดคล้อง
ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้านความมั่นคงที่ได้ระบุไว้ วัตถุประสงค์ทกี่ ำาหนดไว้นั้นเป็นเป้า
หมายสำาคัญสำาหรับการบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยซึ่งเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปอย่างแพร่
หลาย

2. บทนิยาม
ความหมายของคำาที่ใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฉบับนี้ มีดังต่อไปนี้
2.1

ทรัพย์สิน (Asset) หมายถึง สิ่งที่มีคุณค่าต่อองค์กร

2.2

ทรัพย์สินสารสนเทศ (Information assets) หมายถึง ทรัพย์สินขององค์กร เช่น ข้อมูล บุคลากร
ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บริการที่ได้รับและใช้ประโยชน์ อาทิ จากระบบงาน
เป็นต้น

2.3

มาตรการ (Control) หมายถึง วิธีการที่ใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงนโยบาย ขั้นตอน
ปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ วิธีปฏิบัติ หรือโครงสร้างขององค์กร วิธีการเหล่านี้อาจเป็นการจัดการ การบริหาร
วิธีการทางเทคนิค หรือเกิดจากกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อกำาหนดทีอ่ งค์กรต้องปฏิบัตติ าม

2.4

ความลับ (Confidentiality) หมายถึง คุณสมบัติที่แสดงว่าข้อมูลจะต้องไม่สามารถเข้าถึงได้หรือเปิดเผยต่อ
ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต
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2.5

ความถูกต้องสมบูรณ์ (Integrity) หมายถึง คุณสมบัติที่แสดงว่าทรัพย์สินต้องได้รับการป้องกันเพื่อให้มี
ความสมบูรณ์และถูกต้องอยู่เสมอ (เช่น จากการถูกเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญาต)

2.6

ความพร้อมใช้ หรือ สภาพความพร้อมใช้ (Availability) หมายถึง คุณสมบัติที่แสดงถึงความสามารถในการ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้เมื่อจำาเป็นต้องใช้งานโดยผู้ที่ได้รับอนุญาตแล้ว

2.7

ความมั่นคงปลอดภัยสำาหรับสารสนเทศ (Information security) หมายถึง การคงไว้ซึ่งความลับ ความถูก
ต้องสมบูรณ์ และความพร้อมใช้ของข้อมูล นอกจากนั้นแล้วยังหมายรวมถึงคุณสมบัติอื่นๆ เช่น การแสดง
ตัวตนที่ถูกต้อง (เช่น การแสดงตัวตนของผู้ใช้งานก่อนเข้าใช้ระบบงาน) การรับผิดชอบต่อกิจกรรมหรืองาน
ต่างๆ ทีต่ นปฏิบัติ การไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบ และความเชื่อถือได้ (เช่น ของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศต่างๆ)

2.8

ความมั่นคงปลอดภัย (Security) หมายถึง ความมั่นคงปลอดภัยสำาหรับสารสนเทศและทรัพย์สินต่างๆ
ขององค์กร

2.9

นโยบายความมั่นคงปลอดภัย (Information security policy) หมายถึง ข้อกำาหนด ระเบียบ แนวทาง
ปฏิบัติ หรือสิ่งที่ต้องการให้พนักงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ปฏิบัติตามที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศและ
เทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร โดยทั่วไปนโยบายนี้จะมีการกำาหนดให้จดั ทำา ปรับปรุง รวมทั้งประกาศ
การใช้งานโดยผู้บริหาร การปฏิบัติตามจะส่งผลให้ลดความเสี่ยงต่างๆ ได้ เช่น ลดความเสี่ยงในการเข้าถึง
ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต ลดการแพร่กระจายของโปรแกรมไม่พึงประสงค์ ลดการหยุดชะงักของระบบให้
บริการต่างๆ

2.10 เหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัย (Security incidents) หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายขององค์กร หรือเหตุการณ์ที่สงสัยว่าจะเป็นจุดอ่อนหรือสร้างความเสียหายได้ในที่สดุ ซึ่งส่ง
ผลให้
− เกิดการหยุดชะงักต่อกระบวนการทางธุรกิจสำาคัญ (เช่น เนื่องจากระบบงานของกระบวนการทาง
ธุรกิจเกิดการหยุดชะงัก เป็นต้น)
− เป็นการละเมิดนโยบายความมั่นคงปลอดภัยขององค์กร
− เป็นการละเมิดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อกำาหนดต่างๆ ที่องค์กรต้องปฏิบัติตาม
− เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดตี ่อองค์กร หรือทำาให้องค์กรสูญเสียชื่อเสียง (เช่น การไปโพสต์ข้อความ
พาดพิงถึงองค์กรในเว็บไซต์ภายนอกซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อชือ่ เสียงขององค์กร)
− ตัวอย่างของเหตุการณ์ดา้ นความมั่นคงปลอดภัย ได้แก่
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−
−
−
−
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−

โปรแกรมไม่พึงประสงค์
โปรแกรมทำางานผิดพลาดหรือไม่ถูกต้อง
การพบจุดอ่อนในซอฟต์แวร์ ระบบงาน หรือฮาร์ดแวร์ที่ใช้งาน
การแจ้งเตือนของระบบต่างๆ เช่น ระบบป้องกันการบุกรุก
ระบบถูกบุกรุกทางเครือข่าย
ข้อมูลสำาคัญถูกเปลี่ยนแปลง หรือสูญหาย
หน้าเว็บไซต์ถูกเปลี่ยนแปลง
การเปิดเผยข้อมูลสำาคัญโดยไม่ได้รับอนุญาต
การใช้ทรัพยากรขององค์กรผิดวัตถุประสงค์ (เช่น การใช้เครือข่ายขององค์กรเพื่อกระทำาการที่ขัด
ต่อ พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เพื่อกระทำาการที่ขัดต่อความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เพื่อกระทำาการอันมีลกั ษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญาขององค์กร หรือของบุคคลอื่น เพือ่ ทำาการส่งข้อมูลที่มีลักษณะเป็นจดหมายลูกโซ่
เป็นต้น)
ระบบถูกโจมตีจนไม่สามารถให้บริการได้
ระบบ อุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ หรือทรัพย์สินสารสนเทศอื่นๆ ถูกขโมย
การอนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าใช้ระบบงานขององค์กร
การแอบติดตั้งซอฟต์แวร์เพื่อดักขโมยข้อมูลหรือดักดูข้อมูลในเครือข่าย
การหยุดชะงักของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย หรือ
เหตุการณ์อื่นๆ ที่เป็นการละเมิดนโยบายความมั่นคงปลอดภัยขององค์กร (เช่น การอนุญาตให้ผู้
อื่นเข้าใช้ระบบงานขององค์กร การไม่กำาหนดรหัสผ่านในการเข้าใช้งานระบบ การเปิดเผยเอกสาร
สำาคัญให้บุคคลภายนอกล่วงรู้)

2.11 ระบบงาน (Application systems) หมายถึง ระบบสารสนเทศซึ่งทำางานอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้
บริการต่างๆ เช่น ระบบงานอีเมล์ ระบบงานบุคคล ระบบงานบัญชี เป็นต้น
2.12 เครือข่าย (Computer networks) หมายถึง โครงข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ต่างๆ เข้าด้วยกัน ซึ่งทำาให้การสื่อสารข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้ง
ที่อยู่ภายในและภายนอกองค์กรสามารถติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ โครงข่ายนี้โดยพื้นฐาน
ประกอบด้วยโครงข่ายสำาหรับการติดต่อสือ่ สารภายในองค์กร และโครงข่ายบนอินเทอร์เน็ตซึ่งทำาให้
คอมพิวเตอร์ภายในองค์กรหนึ่งสามารถติดต่อสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ของอีกองค์กรหนึ่งได้
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2.13 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology systems) หมายถึง ระบบงาน คอมพิวเตอร์
เครือข่าย อุปกรณ์เครือข่าย (เช่น สวิทซ์ เร้าเตอร์ ไฟร์วอลล์) อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ (เช่น
เครื่องพิมพ์ เครื่องสแกนภาพ) บริการ (เช่น บริการเครือข่าย บริการที่ผู้ใช้งานได้ใช้ประโยชน์จากระบบ
งาน) และหรืออุปกรณ์ประมวลผลคอมพิวเตอร์อื่นๆ
2.14 ระบบ (Systems) หมายถึง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.15 ระดับการให้บริการ (Service level) หมายถึง ระดับเป้าหมายของการให้บริการที่องค์กรคาดหวัง เช่น
เป้าหมายของการให้บริการเครือข่ายอาจถูกกำาหนดว่าเครือข่ายต้องสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่องร้อย
ละ 98 ของระยะเวลาตลอดทั้งปี กล่าวอีกนัยหนึ่งคือเครือข่ายเกิดการหยุดชะงักได้ไม่เกินร้อยละ 2 ต่อปี
2.16 ผู้ให้บริการภายนอก (External service providers) หมายถึง บริษัทหรือหน่วยงานภายนอกซึ่งเป็นผู้ให้
บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร เช่น ผูใ้ ห้บริการระบบงาน ผู้ให้บริการเครือข่าย ผู้ให้บริการ
คอมพิวเตอร์ ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ เป็นต้น
2.17 อาไคว์ (Archive) หมายถึง ข้อมูลเก่าขององค์กรซึ่งยังมีคุณค่าหรือมีประโยชน์ต่อองค์กรในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง จึงยังมีการจัดเก็บและรักษาไว้ โดยทัว่ ไปข้อมูลเหล่านี้จะเก็บไว้บนสื่อบันทึกข้อมูลที่มีต้นทุน
การจัดเก็บตำ่า เช่น เทป
2.18 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทพกพา (Mobile computing devices or equipment) หมายถึง อุปกรณ์
ประมวลผลคอมพิวเตอร์ซึ่งมีหน่วยประมวลผลข้อมูลภายใน โดยทั่วไปเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก
ที่สามารถพกพาหรือเคลื่อนย้ายไปกับตัวบุคคลได้โดยง่ายและมีนำ้าหนักเบา เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต
บุก โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทการ์ด หรือพีดีเอโฟน เป็นต้น
2.19 อุปกรณ์พกพา หมายถึง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทพกพา
2.20 ผู้รับการว่าจ้าง หมายถึง บุคคล บริษัท หรือหน่วยงานภายนอก ซึ่งได้รับการว่าจ้างจากองค์กรให้ทำางานให้
ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง หรือทำางานในฐานะเป็นพนักงานขององค์กร ซึ่งรวมถึงลูกจ้างชั่วคราว โดยทั่วไปการ
ว่าจ้างจะมีการทำาสัญญาจ้างเพื่อควบคุมให้ผู้รับจ้างปฏิบัติเงื่อนไขหรือข้อตกลงการจ้างงานนั้น
2.21 ผู้ที่สิ้นสุดการว่าจ้าง หมายถึง บุคคลที่หมดระยะเวลาการจ้างงาน เช่น ตามระยะเวลาจ้างในสัญญาที่ได้
กำาหนดไว้ ลาออก หรือมีเหตุซึ่งทำาให้ไม่สามารถปฏิบัติงานกับองค์กรต่อไปได้
2.22 ผู้ที่เปลี่ยนการจ้างงาน หมายถึง บุคคลที่องค์กรเปลี่ยนลักษณะการจ้างงาน เช่น เดิมปฏิบัติงานในหน้าที่
ความรับผิดชอบหนึ่ง เปลี่ยนไปเป็นปฏิบัติงานในอีกหน้าที่ความรับผิดชอบหนึ่ง โดยทั่วไปอาจมีการทำา
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สัญญาจ้างใหม่เพื่อให้สะท้อนถึงหน้าที่ความรับผิดชอบใหม่
2.23 บริการ (Services) หมายถึง บริการที่ได้รับจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งเอื้ออำานวยหรือเป็น
ประโยชน์ต่อการทำางานในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เช่น บริการจากระบบงานบุคคลจะช่วยเอื้ออำานวยใน
การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลบุคลากร บริการจากเว็บจะให้ข้อมูลต่างๆ บนเว็บซึ่งอยู่ในความสนใจ
ของผู้ที่เข้าถึง บริการเครือข่ายจะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นโดยผ่านทางเครือข่าย
2.24 บริการเครือข่าย (Network services) หมายถึง บริการที่ได้รับจากเครือข่ายซึ่งเอื้ออำานวยหรือเป็น
ประโยชน์ต่อการทำางานในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เช่น บริการที่ได้รับจาก LAN (Local Area Network)
ทำาให้ผู้ใช้งานสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันได้โดยผ่านทาง LAN
2.25 พอร์ต (Ports) หมายถึง ช่องสัญญาณบนอุปกรณ์เครือข่าย เช่น บนสวิทซ์ เร้าเตอร์ โดยทั่วไปช่องสัญญาณ
นี้สามารถใช้ในการติดต่อสื่อสารข้อมูลกับเครือข่าย คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เครือข่ายต่างๆ โดยทัว่ ไป
อุปกรณ์เครือข่ายจะมีช่องสัญญาณดังกล่าวจำานวนหนึ่ง
นอกจากนั้นแล้วพอร์ตยังหมายถึงบริการต่างๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการ โดยทัว่ ไปบริการเหล่านี้จะ
ได้รับการกำาหนดหมายเลขเป็นหมายเลขมาตรฐาน เช่น พอร์ต 80 หมายถึงบริการเว็บซึ่งบริการข้อมูล
ต่างๆ บนเว็บหนึ่ง พอร์ต 25 หมายถึงบริการรับส่งอีเมล์บนอินเทอร์เน็ต พอร์ต 53 หมายถึงบริการค้นหา
ไอพีแอดเดรสของเครื่องหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตา่ งๆ
2.26 เครื่องหรือระบบให้บริการ (Operational systems) หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์สำาหรับให้บริการระบบ
งานต่างๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์สำาหรับให้บริการระบบงานบุคคล ระบบงานอีเมล์ ระบบงานบัญชี
เป็นต้น
2.27 ผู้ดูแลระบบ หมายถึง พนักงานขององค์กรหรือบุคลากรจากผู้ให้บริการภายนอกซึ่งมีหน้าทีร่ ับผิดชอบใน
การบริหารจัดการและดูแลคอมพิวเตอร์และ/หรือเครือข่ายขององค์กร
2.28 ข้อมูลล็อก (Log data) หมายถึง ข้อมูลที่เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายบันทึกไว้ซึ่งแสดงถึง
เหตุการณ์หรือกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยทั่วไปข้อมูลที่บันทึกไว้นี้จะมีหรือแสดงวันเวลาที่เหตุการณ์หรือ
กิจกรรมหนึ่งเกิดขึ้นด้วยเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ว่าเหตุการณ์หรือกิจกรรมนั้นเกิดขึ้นเมื่อไร การแก้ปัญหา
ต่างๆ กับคอมพิวเตอร์และเครือข่ายหลายครั้งจำาเป็นต้องอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลที่บันทึกไว้นี้ ในบาง
กรณีของเหตุการณ์ดา้ นความมั่นคงปลอดภัยที่เกิดขึ้น เช่น การบุกรุกระบบ การวิเคราะห์จากข้อมูลที่
บันทึกไว้นี้อาจทำาให้ทราบว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร มาจากไหน และวันเวลาที่เกิดขึ้น
2.29 เหตุเสีย (Incident) หมายถึง เหตุหยุดชะงักหรือที่ทำาให้เกิดความล่าช้าจนผิดปกติต่อระบบเทคโนโลยี
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สารสนเทศขององค์กร และจำาเป็นต้องได้รับการแก้ไขเพื่อให้สามารถกลับมาให้บริการได้ตามปกติ
2.30 โปรแกรมชนิดเคลื่อนที่ (Mobile code) หมายถึง ซอฟต์แวร์ที่ได้รับจากเครือ่ งคอมพิวเตอร์ซึ่งตั้งอยู่ที่
ระยะไกลเครื่องหนึ่งโดยทำาการโอนย้ายหรือดาวน์โหลดซอฟต์แวร์นั้นผ่านทางเครือข่ายเข้ามา และเมื่อเข้า
มาถึงแล้ว ก็จะถูกสั่งให้ทำางานโดยอัตโนมัติบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานที่เรียกใช้งานซอฟต์แวร์ดัง
กล่าว ผู้ใช้งานไม่ได้มีการติดตั้งซอฟต์แวร์ดังกล่าวนั้นโดยตรงแต่ซอฟต์แวร์จะถูกโอนย้ายข้ามเครือข่ายมา
และสั่งทำางานในเครื่องของผู้ใช้งานนั้น ตัวอย่างของซอฟต์แวร์ดังกล่าว ได้แก่ สคริปต์ (เช่น JavaScript
และ VBScript), Java Applets, ActiveX controls, Flash animations, Shockwave movies และ
Macros ซึ่งฝังอยู่ในไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
โปรแกรมชนิดเคลื่อนที่สามารถดาวน์โหลดและสั่งให้ทำางานโดยผ่านทางไฟล์แนบในอีเมล์ได้ด้วย เช่น ไฟล์
แนบที่มี Macros ฝังอยู่ หรือโดยผ่านทางอีเมล์ที่เป็น HTML และมีการฝังซอฟต์แวร์ที่เป็นสคริปต์มากับ
HTML นั้นด้วย เช่น JavaScript VBScript
2.31 ระบบงานพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce application systems) หมายถึง ระบบงานเพื่อให้
บริการการค้าขายประเภทต่างๆ ระบบงานเหล่านี้มักจะเป็นระบบงานที่ทำางานบนเว็บและให้บริการอยู่บน
อินเทอร์เน็ต เช่น ระบบงานขายสินค้าบนอินเทอร์เน็ต เป็นต้น
2.32 ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online transactions) หมายถึง การใช้บริการจากระบบงานโดยผู้ใช้งานเพื่อ
ทำาธุรกรรมหรือทำากิจกรรมต่างๆ ตามทีต่ ้องการ เช่น เพือ่ ทำาธุรกรรมการเงินกับธนาคาร ทำาการสั่งซื้อ
สินค้า ทำาการจองตั๋วเครือ่ งบิน ทำาการประมูลสินค้า เป็นต้น
2.33 ลายมือชื่อดิจติ ัล (Digital signature) หมายถึง รูปแบบหรือสิ่งซึ่งเป็นเครื่องหมายแสดงซึ่งเป็นผลจากการ
ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์เพื่อให้สามารถพิสูจน์หรือแสดงได้วา่ ใครเป็นเจ้าของข้อความหรือเอกสารหนึ่งที่
ได้รับมา เช่น ที่ได้รับมาทางอีเมล์ ทางอินเทอร์เน็ต เป็นต้น รูปแบบหรือสิ่งซึ่งเป็นเครื่องหมายแสดงที่
ปรากฎจะทำาให้ผรู้ ับข้อความหรือเอกสารเชื่อถือได้ว่าผู้ส่งคือใครและข้อความหรือเอกสารนั้นไม่ถูก
เปลี่ยนแปลงแก้ไขในระหว่างทางที่ส่งมา
ลายมือชื่อดิจติ ัลมักจะมีการใช้งานกับการส่งมอบซอฟต์แวร์ การทำาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือกรณีที่
จำาเป็นต้องป้องกันการปลอมแปลงหรือการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความหรือเอกสารที่ส่งมาโดยไม่ได้รับ
อนุญาต
2.34 สื่อบันทึกข้อมูลที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ (Removable storage media) หมายถึง สื่อที่ใช้สำาหรับบันทึก
ข้อมูลที่สามารถเคลื่อนย้ายได้โดยง่าย เช่น ฮาร์ดดิสก์ประเภท External ที่สามารถติดตั้งและถอดออกจาก
เครื่องคอมพิวเตอร์ได้โดยง่าย ซีดี ดีวดี ี เทป Flash drive เป็นต้น
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2.35 ซอร์สโค้ด (Source code) หมายถึง ไฟล์ซึ่งประกอบด้วยชุดคำาสั่งที่สามารถสั่งการให้เครื่องคอมพิวเตอร์
ทำางานตามที่ต้องการได้ โดยทั่วไปชุดคำาสั่งเหล่านี้จะอยูใ่ นรูปแบบหรือภาษาที่สามารถอ่านและทำาความ
เข้าใจได้โดยมนุษย์ ไฟล์ชดุ คำาสั่งนี้จะถูกแปลงโดยโปรแกรมแปลภาษา เช่น Compiler, Interpreter หรือ
Assembler ไปเป็นโค้ดที่เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถตีความและสั่งการให้เครื่องทำางานตามที่ตีความนั้น
โดยปกติมนุษย์จะไม่สามารถอ่านและทำาความเข้าใจโค้ดประเภทนี้ได้
2.36 ไลบรารี่สำาหรับซอฟต์แวร์ของระบบงาน (Software library for applications) หมายถึง พืน้ ที่บนสื่อ
บันทึกข้อมูล เช่น บนฮาร์ดดิสก์ ที่ใช้ในการรวบรวมและจัดเก็บซอร์สโค้ดของระบบงานต่างๆ ซอร์สโค้ด
เหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบงานอื่นๆ ทั้งที่เป็นระบบงานที่มีอยู่แล้วหรือระบบงานที่จะ
พัฒนาขึ้นใหม่ในอนาคต และทำาให้ไม่ตอ้ งเสียเวลาเริ่มต้นพัฒนาใหม่ในกรณีที่มีอยู่แล้วในไลบรารี่
2.37 เกตเวย์ (Gateway) หมายถึง อุปกรณ์เครือข่ายที่สามารถใช้ในการแปลงโพรโตคอลการสื่อสารข้อมูลที่
แตกต่างกัน อาทิ ระหว่าง 2 เครือข่ายที่เชื่อมโยงเข้าด้วยกัน เพื่อให้ข้อมูลจากเครือข่ายหนึ่งซึ่งใช้
โพรโตคอลการสื่อสารหนึ่งสามารถข้ามไปสู่อีกเครือข่ายหนึ่งได้ ซึ่งใช้อีกโพรโตคอลการสื่อสารหนึ่ง เร้าท์
เตอร์เป็นตัวอย่างหนึ่งของอุปกรณ์ดังกล่าว
2.38 VPN (Virtual Private Network) หมายถึง การใช้การเข้ารหัสข้อมูล เช่น โดยผ่านทางซอฟต์แวร์หรือ
ฮาร์ดแวร์หนึ่ง เพื่อให้การเชื่อมต่อโดยผ่านทางเครือข่ายที่ไม่ปลอดภัย เช่น อินเทอร์เน็ต เครือข่ายไร้สาย
มีความมั่นคงปลอดภัย ทั้งนี้เนื่องมาจากข้อมูลจะได้รับการเข้ารหัสก่อนที่จะมีการส่งผ่านไปบน
อินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายไร้สาย
2.39 โปรแกรมยูทิลติ ี้ (Utility program) หมายถึง ซอฟต์แวร์ที่มีการติดตั้งเพิ่มเติมลงไปในเครื่องคอมพิวเตอร์
เพื่อประโยชน์การใช้งานในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หลายครั้งซอฟต์แวร์ดังกล่าวเป็นซอฟต์แวร์ที่สามารถ
ดาวน์โหลดมาติดตั้งจากอินเทอร์เน็ตได้ ข้อควรระวังของการใช้งานซอฟต์แวร์ประเภทนี้คือส่วนใหญ่จะ
ไม่มีการรับประกันว่าซอฟต์แวร์จะทำางานถูกต้องหรือครบถ้วนหรือไม่ ซอฟต์แวร์ประเภทนี้อาจทำางานใน
ลักษณะไม่ประสงค์ดีแอบแฝงอยู่ด้วย เช่น แอบส่งข้อมูลของผู้ที่ใช้งานซอฟต์แวร์นี้ไปให้กับผู้ที่จดั ทำา
ซอฟต์แวร์นี้
2.40 ช่องโหว่ (Software vulnerabilities) หมายถึง จุดอ่อนในซอฟต์แวร์ทพี่ ัฒนาขึ้นมาโดยผูพ้ ัฒนาโปรแกรม
(Programmer) หรือบริษัทผู้ผลิตซอฟต์แวร์หนึ่ง โดยทัว่ ไปผู้ใช้งานซอฟต์แวร์นั้นจะเป็นผู้ค้นพบจุดอ่อน
เช่น ในระหว่างที่ใช้งานซอฟต์แวร์ และรายงานให้ผู้พัฒนาได้รับทราบเพื่อขอให้ชว่ ยดำาเนินการแก้ไข จุด
อ่อนดังกล่าวในหลายๆ กรณีทำาให้ซอฟต์แวร์ทำางานผิดพลาดในลักษณะต่างๆ ซึ่งรวมถึงข้อมูลเกิดความผิด
พลาดเนื่องมาจากซอฟต์แวร์นี้ดว้ ย ในบางกรณีทรี่ ้ายแรงผู้ไม่ประสงค์สามารถใช้ประโยชน์จุดอ่อนดังกล่าว
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เพื่อทำาการบุกรุกระบบได้ดว้ ย ซึ่งหมายถึงสามารถเข้าสู่ระบบได้โดยไม่ได้รับอนุญาต
2.41 โปรแกรมแก้ไขช่องโหว่ (Patches for software vulnerabilities) หมายถึง ซอฟต์แวร์ที่จัดทำาออกมา
เฉพาะกิจเพื่อแก้ไขปัญหาช่องโหว่ที่ผู้ใช้งานค้นพบและรายงานเข้ามา
2.42 ซอฟต์แวร์แพคเก็จ (Software packages) หมายถึง ซอฟต์แวร์สำาเร็จรูปที่มีไว้จดั จำาหน่ายโดยผู้ผลิต
ซอฟต์แวร์หนึ่ง และอาจมีการจดลิขสิทธิ์เพื่อห้ามการสำาเนาโดยไม่ได้รับอนุญาต ซอฟต์แวร์เหล่านี้มักใช้กับ
งานขององค์กรทั่วไปได้ เช่น งานพิมพ์เอกสาร งานบัญชี ผู้ผลิตจะแข่งขันกันเพื่อทำาให้ซอฟต์แวร์เหล่านี้ใช้
งานได้งา่ ย
2.43 หลักฐานคอมพิวเตอร์ (Computer evidence) หมายถึง หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศซึ่งรวมถึงข้อมูลที่อยู่บนระบบนั้นด้วย อาทิ ไฟล์ต่างๆ ข้อมูลล็อก ในกรณีที่มีความจำาเป็นต้อง
ดำาเนินการทางวินัยหรือกฎหมาย องค์กรมีความจำาเป็นต้องใช้หลักฐานเหล่านี้เพื่อชี้ให้เห็นว่าการกระทำาที่
เกิดขึ้นนั้น อาทิ โดย พนักงาน หรือผู้บุกรุกหนึ่ง เป็นการทำาผิดทางวินัยหรือกฎหมายจริง และถือว่า
เป็นการการกระทำาผิดทางวินัยหรือกฎหมาย ซึ่งอาจมีความจำาเป็นต้องลงโทษผู้กระทำาผิดต่อไป
2.44 สิทธิและทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual property rights) หมายถึง โดยทัว่ ไปหมายถึงทรัพย์สินทาง
ปัญญา 4 ประเภท ได้แก่ สิทธิบัตร (patents) การสงวนลิขสิทธิ์ (copyrights) เครื่องหมายทางการค้า
(trademarks) และความลับทางการค้า (trade secrets) ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทาง
ปัญญา ผู้เป็นเจ้าของจะมีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญานั้นแต่เพียงผู้เดียว ทรัพย์สินเหล่านั้น ได้แก่ งานเพลง
งานวรรณกรรม งานศิลป การค้นพบและสิ่งประดิษฐ์ คำา วลี สัญลักษณ์ และการออกแบบต่างๆ
2.45 การล็อกอิน (Log-in) หมายถึง การเปิดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ เข้าไปใช้งาน ซึ่งโดยทั่วไปต้องผ่าน
การระบุและพิสูจน์ตวั ตนก่อนทีจ่ ะสามารถเข้าไปใช้งานได้ เช่น ต้องระบุชื่อบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านให้
ถูกต้องก่อน
2.46 ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal information) หมายถึง ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลหนึ่งซึ่งสามารถใช้ในการ
ระบุว่าคือใคร

3. โครงสร้างของมาตรฐานฉบับนี้
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฉบับนี้ประกอบด้วย 11 หัวข้อใหญ่และมีหัวข้อย่อยภายใต้หัวข้อใหญ่
จำานวน 39 หัวข้อย่อย รวมทั้งมี 1 หัวข้อที่แนะนำาเรื่องการประเมินและการจัดการกับความเสี่ยง (ในหัวข้อ
การประเมินและการจัดการกับความเสี่ยง)
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3.1

หัวข้อใหญ่ (Clauses)
หัวข้อใหญ่ทั้งหมดประกอบด้วย 11 เรื่อง และจำานวนหัวข้อย่อย (Main security categories) ของแต่ละ
หัวข้อใหญ่ปรากฎอยู่ในแต่ละหัวข้อดังนี้
− นโยบายความมั่นคงปลอดภัย (Security policy) มีหัวข้อย่อยจำานวน 1 หัวข้อย่อย
− โครงสร้างด้านความมั่นคงปลอดภัยขององค์กร (Organization of information security) มี
หัวข้อย่อยจำานวน 2 หัวข้อย่อย
− การบริหารจัดการทรัพย์สินขององค์กร (Asset management) มีหัวข้อย่อยจำานวน 2 หัวข้อย่อย
− ความมั่นคงปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร (Human resources security) มีหัวข้อย่อยจำานวน
3 หัวข้อย่อย
− การสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพและสภาพแวดล้อม (Physical and environmental
security) มีหัวข้อย่อยจำานวน 2 หัวข้อย่อย
− การบริหารจัดการด้านการสื่อสารและการดำาเนินงาน (Communications and operations
management) มีหัวข้อย่อย จำานวน 10 หัวข้อย่อย
− การควบคุมการเข้าถึง (Access control) มีหัวข้อย่อยจำานวน 7 หัวข้อย่อย
− การจัดหา การพัฒนา และการบำารุงรักษาระบบงาน (Information systems acquisition,
development and maintenance) มีหัวข้อย่อยจำานวน 6 หัวข้อย่อย
− การบริหารจัดการเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัย (Information security incident
management) มีหัวข้อย่อยจำานวน 2 หัวข้อย่อย
− การบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ(Business continuity management) มีหัวข้อย่อย
จำานวน 1 หัวข้อย่อย
− การปฏิบัติตามข้อกำาหนด (Compliance) มีหัวข้อย่อยจำานวน 3 หัวข้อย่อย
หัวข้อใหญ่ข้างต้นทั้งหมดที่เรียงกันลงมาไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงลำาดับความสำาคัญใดๆ เช่น ลำาดับ
ความสำาคัญจากบนลงมาล่าง องค์กรผู้ใช้มาตรฐานนี้จะต้องเป็นผู้ระบุวา่ หัวข้อใหญ่ใดทีต่ นเองใช้งาน ความ
สำาคัญของหัวข้อเหล่านั้นต่อองค์กรของตนเอง และมีการใช้งานกับกระบวนการทางธุรกิจใดขององค์กร

3.2

หัวข้อย่อย (Main security categories)
แต่ละหัวข้อย่อยประกอบด้วย
− วัตถุประสงค์ด้านความมั่นคงปลอดภัย 1 วัตถุประสงค์
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− มาตรการความมั่นคงปลอดภัย 1 หรือมากกว่า 1 มาตรการซึ่งควรนำามาใช้งานกับองค์กรเพื่อให้
บรรลุวตั ถุประสงค์ทกี่ ำาหนดไว้นั้น
มาตรการความมั่นคงปลอดภัยแต่ละมาตรการมีโครงสร้างการอธิบายดังนี้
มาตรการ
อธิบายถ้อยแถลงที่ควรปฏิบัติตามเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ที่ได้กำาหนดไว้
แนวทางปฏิบัติ
อธิบายรายละเอียดโดยแยกเป็นประเด็นย่อยต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องซึ่งควรปฏิบัตติ ามเพื่อให้สอดคล้องกับ
มาตรการและวัตถุประสงค์ทกี่ ำาหนดไว้ บางประเด็นย่อยสามารถนำามาใช้งานได้เลย (หรืออาจจะปฏิบัติอยู่
แล้วด้วย) ในขณะที่บางประเด็นอาจไม่เหมาะสมทีจ่ ะนำามาปฏิบัติ
ตัวอย่างเช่น สำาหรับมาตรการ 5.1.1 เอกสารนโยบายความมั่นคงปลอดภัย โครงสร้างการอธิบายเป็น
ดังนี้
5.1.1

เอกสารนโยบายความมั่นคงปลอดภัย (Information security policy document)
มาตรการ
องค์กรควรจัดทำานโยบายความมั่นคงปลอดภัยขององค์กรอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เอกสาร
นโยบายต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารขององค์กรก่อนนำาไปใช้งาน และต้องเผยแพร่ให้
พนักงานและหน่วยงานภายนอกทั้งหมดที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
แนวทางปฏิบัติ
(ก)

องค์กรควรดำาเนินการจัดทำานโยบายความมั่นคงปลอดภัยอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

(ข)

นโยบายฯ ควรมีคณ
ุ สมบัติดังต่อไปนี้
− มีการกำาหนดขอบเขตของการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
− มีการแสดงเจตจำานงค์ของผู้บริหารเพื่อให้พนักงานเห็นถึงความสำาคัญของการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัย
− มีการกำาหนดหลักการ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยอย่างชัดเจน
− มีการให้คำานิยามคำาว่า “การรักษาความปลอดมั่นคงปลอดภัยสำาหรับ
สารสนเทศ” (Information security)
− มีการกำาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการ
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ความมั่นคงปลอดภัย
− มีการกำาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานในการรายงานเหตุการณ์
ความมั่นคงปลอดภัยที่เกิดขึ้น
− สอดคล้องหรือตรงกับความต้องการทางธุรกิจขององค์กร
− ได้รับการอนุมตั ิหรือรับรองอย่างเป็นทางการโดยผู้บริหาร
(ค) นโยบายฯ ควรได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่เพื่อให้พนักงานได้รับทราบ
(ง)

นโยบายฯ ควรอ่านทำาความเข้าใจได้โดยง่าย

เป็นต้น

4. การประเมินและการจัดการกับความเสี่ยง
4.1

การประเมินความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยงจะต้องมีการระบุความเสี่ยง กำาหนดหรือประมาณค่าความเสี่ยง และจัดลำาดับความ
เสี่ยงโดยพิจารณาร่วมกับเกณฑ์ในการยอมรับความเสี่ยงและวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องขององค์กรที่ได้
กำาหนดไว้ (เช่น วัตถุประสงค์ด้านความมั่นคงปลอดภัย วัตถุประสงค์ทางธุรกิจ) ผลของการประเมินความ
เสี่ยงจะนำาไปสู่การจัดการที่เหมาะสมโดยผู้บริหาร และการกำาหนดลำาดับความสำาคัญในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงที่พบเหล่านั้น รวมทั้งการกำาหนดมาตรการทีจ่ ำาเป็นต้องปฏิบัติเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง
ตามที่ได้ประเมินนั้น
การประเมินความเสี่ยงจะต้องมีการกำาหนดหรือประมาณค่าความเสี่ยง (ซึ่งเรียกส่วนนีว้ ่าการวิเคราะห์
ความเสี่ยง) และมีการเปรียบเทียบค่าที่ประมาณนั้นกับเกณฑ์ในการยอมรับความเสี่ยง (ซึ่งเรียกส่วนนี้
ว่าการประเมินความเสี่ยง) ว่าความเสี่ยงนั้นมีค่าอยู่ในระดับใด และยอมรับได้หรือไม่
การประเมินความเสี่ยงอาจจะต้องมีการดำาเนินการหลายๆ ครัง้ หรือทำาซำ้าเป็นระยะๆ เพื่อให้ครอบคลุม
ส่วนต่างๆ ขององค์กรหรือระบบต่างๆ แต่ละระบบขององค์กร หรือเพื่อประเมินเพิ่มเติมสำาหรับสิ่งที่
เปลี่ยนแปลงไปที่อาจมีผลเป็นความเสี่ยงใหม่ที่ต้องบริหารจัดการต่อไป เช่น ความต้องการด้านความมั่น
ปลอดภัยใหม่ การมีทรัพย์สินสารสนเทศใหม่เกิดขึ้น การมีภัยคุกคามหรือจุดอ่อนใหม่เกิดขึ้น
การประเมินความเสี่ยงควรมีการกำาหนดวิธีปฏิบัติที่เป็นขั้นตอนอย่างชัดเจนเพื่อให้ได้ผลการประเมินที่
เปรียบเทียบกันได้ (เช่น เมื่อเปรียบเทียบค่าความเสี่ยงของสองความเสี่ยง) และที่สามารถประเมินซำ้าได้ใน
ภายหลัง (เช่น เพื่อดูว่าความเสี่ยงหนึ่งลดลงไปหรือไม่)
การประเมินความเสี่ยงควรมีการกำาหนดขอบเขตของการประเมินอย่างชัดเจนและอาจแสดงให้เห็นถึง
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ความสัมพันธ์กับการประเมินความเสี่ยงด้านอื่นๆ ขององค์กรตามความเหมาะสม ขอบเขตของการ
ประเมินความเสี่ยงอาจหมายถึงทั้งองค์กร ส่วนหนึ่งขององค์กร ระบบบางระบบ บางองค์ประกอบของ
ระบบหนึ่ง บริการบางบริการ เป็นต้น
ตัวอย่างของวิธกี ารประเมินความเสี่ยงสามารถอ้างอิงหรือดูได้จากมาตรฐาน ISO/IEC TR 13335-3
(Guidelines for the Management of IT Security: Techniques for the Management of IT
Security) ได้
4.2

การจัดการกับความเสี่ยง
ในการจัดการกับความเสี่ยงที่ได้ประเมินนั้น มีทางเลือก 4 ทางเลือกในการจัดการดังนี้
− การนำามาตรการที่เหมาะสมในมาตรฐานนี้มาใช้งานเพือ่ ลดความเสี่ยง
− การยอมรับความเสี่ยงโดยได้รับทราบความเสี่ยงนั้นแล้ว แต่ทั้งนี้ตอ้ งสอดคล้องกับนโยบายและ
เกณฑ์ในการยอมรับความเสี่ยงขององค์กร (การยอมรับความเสี่ยงอาจทำาได้ เช่น กรณีค่าความ
เสี่ยงที่ประเมินมีค่าตำ่า หรืออีกกรณีหนึ่งก็คือ ค่าใช้จ่ายในการจัดการกับความเสี่ยงนั้นไม่คุ้มค่าที่
จะดำาเนินการ)
− การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง กล่าวคือการไม่อนุญาตการดำาเนินการใดๆ ทีจ่ ะทำาให้มีความเสี่ยงนั้น
เกิดขึ้น
− การโอนย้ายความเสี่ยงไปให้กับผู้อื่นรับความเสี่ยงนั้นแทน เช่น บริษัทประกันภัย ผู้ขายผลิตภัณฑ์
หรือผูใ้ ห้บริการภายนอกต่างๆ
สำาหรับความเสี่ยงที่เลือกใช้วิธกี ารนำามาตรการที่เหมาะสมมาใช้งานเพื่อลดความเสี่ยง มาตรการเหล่านี้
ควรได้รับการนำาไปปฏิบัติอย่างเหมาะสมเพือ่ ให้สามารถลดความเสี่ยงลงไปสู่ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
มาตรการทีจ่ ะมีการปฏิบัตินั้นควรมีการพิจารณาถึงค่าใช้จ่ายของมาตรการนั้นเทียบกับความเสียหายที่จะ
เกิดขึ้น (โดยทั่วไปค่าใช้จ่ายของมาตรการควรน้อยกว่าค่าความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหากปราศจาก
มาตรการดังกล่าว)
มาตรการทีจ่ ะนำามาใช้งานสามารถเลือกจากมาตรฐานฉบับนี้ หรือจากที่อื่นๆ (ซึ่งรวมถึงมาตรฐานอื่น)
หรือกำาหนดมาตรการใหม่ขึ้นมาเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะทางขององค์กร มาตรการบางข้อ
ในมาตรฐานนี้อาจไม่เหมาะกับบางระบบหรือบางสภาพแวดล้อมหรืออาจไม่สามารถปฏิบัติได้กับหลายๆ
องค์กร ยกตัวอย่างเช่น มาตรการ 10.1.3 การแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อ
ป้องกันการฉ้อโกงหรือการทุจริต สำาหรับองค์กรขนาดใหญ่มาตรการนี้อาจสามารถใช้งานได้ แต่สำาหรับ
องค์กรขนาดเล็กที่มีบุคลากรจำากัดหรือน้อย มาตรการนี้อาจไม่สามารถปฏิบัติได้กับทุกตำาแหน่งงาน
ตัวอย่างที่สองคือมาตรการ 10.10.2 การเฝ้าระวังการใช้งานระบบ ซึ่งมีจุดประสงค์สว่ นหนึ่งเพื่อป้องกัน
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การเข้าถึงระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต ในกฎหมายของบางประเทศที่ห้ามการละเมิดความเป็นส่วนตัว
มาตรการเฝ้าระวังข้อนี้อาจไม่สามารถปฏิบัติได้
มาตรการทีจ่ ะนำามาใช้งานควรมีการพิจารณานำามาใช้นับตั้งแต่ชว่ งต้นๆ ของการออกแบบระบบ ซึ่งเป็น
ช่วงที่มกี ารกำาหนดความต้องการพื้นฐานต่างๆ ของระบบหรือของโครงการที่จำาเป็นต้องมี การไม่ได้มีการ
ออกแบบมาตรการความมั่นคงปลอดภัยตั้งแต่ต้นอาจส่งผลให้ระบบขาดความมั่นคงปลอดภัยอย่างเพียง
พอหรือเป็นระบบที่ไม่ได้ผล ซึ่งจะมีผลต่อค่าใช้จา่ ยที่สูงเพิ่มขึ้นได้ในภายหลัง
สุดท้ายนี้ ความมั่นคงปลอดภัยสำาหรับสารสนเทศไม่มีทางที่จะบรรลุความมั่นคงปลอดภัยชนิด 100 % ได้
ไม่วา่ จะนำามาตรการจากที่ไหนมาใช้งานหรือปฏิบัติ (ไม่วา่ จะจากมาตรฐานฉบับนี้หรือจากที่อื่นๆ) แต่การ
บริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การเฝ้าระวัง การประเมิน และปรับปรุง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของมาตรการต่างๆ ที่นำามาใช้งานจะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย
ขององค์กรตามทีก่ ำาหนดไว้ และมีระดับความมั่นคงปลอดภัยในระดับที่มั่นใจหรืออุ่นใจได้

5. นโยบายความมั่นคงปลอดภัย (Security policy)
5.1

นโยบายความมั่นคงปลอดภัย (Information security policy)
มีวตั ถุประสงค์เพื่อกำาหนดทิศทางและให้การสนับสนุนการดำาเนินการด้านความมั่นคงปลอดภัยขององค์กร
เพื่อให้เป็นไปตามหรือสอดคล้องกับข้อกำาหนดทางธุรกิจ กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
5.1.1

เอกสารนโยบายความมั่นคงปลอดภัย (Information security policy document)
มาตรการ
องค์กรควรจัดทำานโยบายความมั่นคงปลอดภัยขององค์กรอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เอกสาร
นโยบายต้องได้รับการอนุมัตจิ ากผู้บริหารขององค์กรก่อนนำาไปใช้งาน และต้องเผยแพร่ให้พนักงาน
และหน่วยงานภายนอกทั้งหมดที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
แนวทางปฏิบัติ
(ก) องค์กรควรดำาเนินการจัดทำานโยบายความมั่นคงปลอดภัยอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
(ข) นโยบายฯ ควรมีคณ
ุ สมบัติดังต่อไปนี้
1) มีการกำาหนดขอบเขตของการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
2) มีการแสดงเจตจำานงค์ของผู้บริหารเพื่อให้พนักงานเห็นถึงความสำาคัญของการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัย
3) มีการกำาหนดหลักการ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
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อย่างชัดเจน
4) มีการให้คำานิยามคำาว่า “การรักษาความปลอดมั่นคงปลอดภัยสำาหรับสารสนเทศ”
(Information security)
5) มีการกำาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการความ
มั่นคงปลอดภัย
6) มีการกำาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานในการรายงานเหตุการณ์ความ
มั่นคงปลอดภัยที่เกิดขึ้น
7) สอดคล้องหรือตรงกับความต้องการทางธุรกิจขององค์กร
8) ได้รับการอนุมตั ิหรือรับรองอย่างเป็นทางการโดยผู้บริหาร
(ค) นโยบายฯ ควรได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่เพื่อให้พนักงานได้รับทราบ
(ง) นโยบายฯ ควรอ่านทำาความเข้าใจได้โดยง่าย
5.1.2

การทบทวนนโยบายความมั่นคงปลอดภัย (Review of the information security policy)
มาตรการ
องค์กรควรกำาหนดให้มีการทบทวนนโยบายความมั่นคงปลอดภัยตามรอบระยะเวลาการทบทวนที่
กำาหนดไว้ หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญต่อองค์กร ทั้งนี้เพื่อให้นโยบายมีความเหมาะสม เพียง
พอ และได้ผลต่อการนำาไปใช้งาน
แนวทางปฏิบัติ
(ก) องค์กรควรกำาหนดผู้มีหน้าทีร่ ับผิดชอบในการตรวจสอบและปรับปรุงนโยบายความมั่นคง
ปลอดภัยเพื่อให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ
(ข) องค์กรควรกำาหนดขั้นตอนปฏิบัตสิ ำาหรับการตรวจสอบและปรับปรุงนโยบายความมั่นคง
ปลอดภัย
(ค) องค์กรควรกำาหนดรอบระยะเวลาที่ชดั เจนในการตรวจสอบและปรับปรุงนโยบายความมั่นคง
ปลอดภัย
(ง) องค์กรควรดำาเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยภาพรวมของนโยบายความ
มั่นคงปลอดภัย
(จ) องค์กรควรดำาเนินการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีใหม่ที่มีต่อนโยบายความมั่นคงปลอดภัยและปรับปรุงนโยบายฯ ตามความเหมาะ
สม
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6. โครงสร้างองค์กรด้านความมั่นคงปลอดภัย (Organization Security)
6.1

โครงสร้างภายในองค์กร (Internal organization)
มีวตั ถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยภายในองค์กร
6.1.1

การให้ความสำาคัญของผู้บริหารต่อการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยขององค์กร
(Management commitment to information security)
มาตรการ
ผู้บริหารขององค์กรควรให้ความสำาคัญและให้การสนับสนุนต่อการบริหารจัดการความมั่นคง
ปลอดภัยขององค์กร โดยมีการกำาหนดทิศทางทีช่ ัดเจน การให้คำามั่นสัญญาที่มีการปฏิบัติอย่าง
สอดคล้อง การมอบหมายงานที่ชัดเจน และการเล็งเห็นถึงความสำาคัญในหน้าที่และความรับผิด
ชอบด้านความมั่นคงปลอดภัย
แนวทางปฏิบัติ
(ก) องค์กรควรดำาเนินการแต่งตั้งหรือกำาหนดคณะทำางานด้านความมั่นคงปลอดภัยสำาหรับ
สารสนเทศ รวมทั้งกำาหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชดั เจนในการบริหารจัดการ
ความมั่นคงปลอดภัย
(ข) คณะทำางานฯ ควรมีบุคลากรที่เป็นตัวแทนจากทุกหน่วยงานภายในองค์กรมาร่วมกันดำาเนิน
งาน
(ค) คณะทำางานฯ ควรมีบทบาทและหน้าที่ในการกำากับดูแลและอนุมัติโครงการที่สำาคัญหรือ
ขนาดใหญ่ดา้ นความมั่นคงปลอดภัย รวมทั้งกำาหนดทรัพยากรที่จำาเป็นสำาหรับการบริหาร
จัดการความมั่นคงปลอดภัย
(ง) คณะทำางานฯ ควรมีความเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ ปรับปรุง และอนุมัติการใช้งานนโยบาย
ความมั่นคงปลอดภัย
(จ) คณะทำางานฯ ควรมีหน้าที่ในการเฝ้าระวังภัยคุกคามหรือแนวโน้มของปัญหาด้านความมั่นคง
ปลอดภัยที่อาจมีต่อองค์กร

6.1.2

การประสานงานด้านความมั่นคงปลอดภัย (Information security coordination)
มาตรการ
กิจกรรมการดำาเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยควรได้รับการประสานงานกันจากหรือโดยตัวแทน
ของพนักงานซึ่งแต่งตั้งขึ้นมาจากหน่วยงานภายในต่างๆ ขององค์กรซึ่งมีบทบาทและลักษณะงานที่
รับผิดชอบแตกต่างกันไป
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แนวทางปฏิบัติ
(ก) คณะทำางานฯ ควรมีบทบาทและหน้าที่เป็นผู้ประสานงานสำาหรับการดำาเนินงานต่างๆ ด้าน
ความมั่นคงปลอดภัย
(ข) คณะทำางานฯ ควรมีบทบาทและหน้าที่ในการประสานงานและแจ้งให้พนักงานได้รับทราบถึง
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบด้านความมั่นคงปลอดภัย
(ค) คณะทำางานฯ ควรทำาหน้าที่ในการประเมินความเหมาะสมหรือความเพียงพอของมาตรการ
ความมั่นคงปลอดภัยที่จะนำามาใช้กับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร (มาตรการดัง
กล่าว ได้แก่ นโยบาย ขั้นตอนปฏิบัติ มาตรการทางเทคนิคด้านความมั่นคงปลอดภัย เป็นต้น)
(ง) คณะทำางานฯ ควรมีสว่ นร่วมหรือทำาหน้าที่ในการตรวจสอบ ประเมิน ติดตาม และวางแผน
การจัดการกับเหตุการณ์ความมั่นคงปลอดภัย
6.1.3

การกำาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบด้านความมั่นคงปลอดภัย (Allocation of information
security responsibilities)
มาตรการ
หน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องด้านความมั่นคงปลอดภัยควรได้รับการกำาหนด
ไว้อย่างชัดเจน
แนวทางปฏิบัติ
(ก) องค์กรควรกำาหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการในการบริหารจัดการ ความมั่นคงปลอดภัยขององค์กร เช่น คณะทำางานด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยสำาหรับสารสนเทศ คณะทำางานกู้คืนระบบ คณะทำางานบริหารจัดการ
เหตุการณ์ความมั่นคงปลอดภัย เป็นต้น
(ข) องค์กรควรกำาหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบด้านความมั่นคงปลอดภัยของพนักงาน
ผู้ปฏิบัติงานที่มาจากหน่วยงานภายนอก และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยกำาหนดให้ครอบคลุมถึง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและบริการด้านสารสนเทศต่างๆ ขององค์กร
(ค) องค์กรควรมีการกำาหนดตำาแหน่งผู้จัดการหรือผู้มอี ำานาจสูงสุดด้านความมั่นคงปลอดภัยของ
องค์กร
(ง) ผู้จัดการหรือผู้มีอำานาจสูงสุดด้านความมั่นคงปลอดภัยควรมีบทบาทและหน้าที่ความรับผิด
ชอบในการกำาหนดแผนงานหรือมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยขององค์กร
(จ) องค์กรควรกำาหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานในการดูแลและป้องกัน
ทรัพย์สินสารสนเทศทีต่ นใช้งานหรือถือครอง เช่น ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง หรือ
-16-

อื่นๆ
6.1.4

กระบวนการอนุมัติการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Authorization process for
information processing facilities)
มาตรการ
กระบวนการสำาหรับการอนุมัตใิ ช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ควรได้รับการกำาหนดและ
บังคับใช้
แนวทางปฏิบัติ
(ก) องค์กรควรมีกระบวนการอนุมตั ิการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ เช่น ระบบงาน
ใหม่
(ข) องค์กรควรมีกระบวนการควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยให้อยู่ใน
อำานาจของหน่วยงานสารสนเทศขององค์กร
(ค) ผู้มีอำานาจอนุมัติควรตรวจสอบว่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่นั้นเป็นไปตามหรือ
สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานหรือข้อกำาหนดด้านความมั่นคงปลอดภัยขององค์กรที่
กำาหนดไว้หรือไม่ และควรอนุมัตกิ ็ต่อเมื่อเป็นไปตามนโยบาย มาตรฐาน และข้อกำาหนดดัง
กล่าว
(ง) ผู้มีอำานาจอนุมัติควรทำาหน้าที่ตรวจสอบว่าฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ใหม่ที่ได้รับนั้นสามารถใช้
งานและเข้ากันได้กับระบบงานปัจจุบันหรือไม่
(จ) หน่วยงานสารสนเทศควรดำาเนินการตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ส่วนตัวที่นำามาใช้งานกับระบบเครือข่ายขององค์กรก่อนทีจ่ ะอนุญาตให้ใช้งาน

6.1.5

ข้อตกลงการรักษาความลับ (Confidentiality agreements)
มาตรการ
หัวข้อและรายละเอียดในข้อตกลงการรักษาความลับเพื่อป้องกันข้อมูลขององค์กรควรมีการระบุ
อย่างชัดเจนและทบทวนเพื่อปรับปรุงใหม่อย่างสมำ่าเสมอ
แนวทางปฏิบัติ
(ก) องค์กรควรระบุชนิดหรือประเภทของข้อมูล เช่น ข้อมูลลับ เปิดเผยได้ ส่วนบุคคล เป็นต้น ที่
จำาเป็นต้องมีการป้องกันตามความเหมาะสม
(ข) องค์กรควรป้องกันข้อมูลสำาคัญหรือข้อมูลลับโดยจัดทำาข้อตกลงการรักษาความลับระหว่าง
องค์กรกับผู้ที่ได้รับการว่าจ้างหรือผู้ทจี่ ำาเป็นต้องเข้าถึงข้อมูล
(ค) องค์กรควรจัดทำาข้อตกลงการรักษาความลับโดยให้ครอบคลุมถึงประเด็นดังนี้
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

นิยามของข้อมูลสำาคัญหรือข้อมูลลับ
ช่วงระยะเวลาของข้อตกลงการรักษาความลับ (เช่น ช่วงระยะเวลาที่ข้อตกลงนี้เป็นผล)
สิ่งที่ต้องปฏิบัติเมื่อข้อตกลงสิ้นสุดหรือจบลง
หน้าที่ความรับผิดชอบที่ตอ้ งปฏิบัติกับข้อมูลสำาคัญหรือข้อมูลลับ
ผู้เป็นเจ้าของข้อมูลสำาคัญหรือข้อมูลลับ
เงื่อนไขการใช้ข้อมูลสำาคัญหรือข้อมูลลับ
การสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลสำาคัญหรือข้อมูลลับ
การดำาเนินการทางกฎหมายหากมีการละเมิดข้อตกลง

6.1.6

การติดต่อหน่วยงานผู้มีอำานาจภายนอก (Contact with authorities)
มาตรการ
การติดต่อและข้อมูลสำาหรับการติดต่อกับหน่วยงานผู้มีอำานาจภายนอกควรมีการดำาเนินการอย่าง
สมำ่าเสมอและปรับปรุงข้อมูลสำาหรับการติดต่อให้มีความทันสมัย เพื่อใช้สำาหรับการติดต่อประสาน
งานด้านความมั่นคงปลอดภัยในกรณีที่มีความจำาเป็น
แนวทางปฏิบัติ
(ก) องค์กรควรมีการติดต่อและจัดเก็บข้อมูลสำาหรับติดต่อหน่วยงานด้านความมั่นคงปลอดภัย
หรือหน่วยงานฉุกเฉิน เช่น ตำารวจ สถานีดับเพลิง รถพยาบาล เป็นต้น เพื่อขอความช่วย
เหลือเมื่อเกิดเหตุการณ์ความมั่นคงปลอดภัยหรือเหตุฉุกเฉิน
(ข) องค์กรควรมีการติดต่อและจัดเก็บข้อมูลสำาหรับติดต่อหน่วยงานหรือผู้ให้บริการภายนอก
เช่น ThaiCERT ผู้ให้บริการเครือข่ายขององค์กร เป็นต้น เพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อระบบถูก
บุกรุกหรือโจมตี ระบบเครือข่ายเกิดการหยุดชะงัก เป็นต้น
(ค) องค์กรควรดำาเนินการสร้างความร่วมมือและจัดเก็บข้อมูลสำาหรับติดต่อหน่วยงานหรือผู้ให้
บริการภายนอกซึ่งเกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือในการกู้คืนกระบวนการทางธุรกิจใน
กรณีที่เกิดเหตุการณ์ความมั่นคงปลอดภัยที่รา้ ยแรง เช่น ไฟไหม้
(ง) องค์กรควรกำาหนดขั้นตอนปฏิบัตสิ ำาหรับการรายงานเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยโดย
ผู้ประสบเหตุ ได้แก่ ใครเป็นผู้รายงาน รายงานไปที่ไหน รายงานเมื่อไร และรายงานอย่างไร
(จ) ขั้นตอนปฏิบัติสำาหรับการรายงานเหตุการณ์ความมั่นคงปลอดภัยควรระบุอย่างชัดเจนว่า
เหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยแต่ละประเภทที่มีผู้ประสบเหตุให้ทำาการรายงานไปที่ไหน

6.1.7

การติดต่อกลุ่มที่มีความสนใจเป็นพิเศษในเรื่องเดียวกัน (Contact with special interest groups)
-18-

มาตรการ
การติดต่อและข้อมูลสำาหรับการติดต่อกับกลุ่มต่างๆ ที่มีความสนใจเป็นพิเศษในเรื่องเดียวกัน กลุ่ม
ต่างๆ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัย หรือสมาคมต่างๆ ในสายอาชีพเดียวกัน ควรมี
การดำาเนินการอย่างสมำาเสมอและปรับปรุงข้อมูลสำาหรับการติดต่อให้มีความทันสมัย
แนวทางปฏิบัติ
(ก) องค์กรควรดำาเนินการสร้างความร่วมมือและจัดเก็บข้อมูลสำาหรับติดต่อกับ
1) สมาคมหรือสมาพันธ์อาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขององค์กร ซึ่งรวมถึงที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2) กลุ่มหรือหน่วยงานภายนอกซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยสำาหรับ
สารสนเทศ
3) กลุ่มหรือหน่วยงานภายนอกที่สามารถให้ความช่วยเหลือต่อกระบวนการทางธุรกิจของ
องค์กร
(ข) องค์กรควรใช้ความร่วมมือดังกล่าวเพือ่ แลกเปลี่ยน ปรับปรุง หรือเรียนรูด้ ้านความมั่นคง
ปลอดภัย เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ ภัยคุกคาม จุดอ่อน หรือเรื่องอื่นๆ
(ค) องค์กรควรใช้ความร่วมมือดังกล่าวเพือ่ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงปลอดภัยของ
องค์กรให้ดียิ่งขึ้น
(ง) องค์กรควรมีการรับข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงปลอดภัยอย่างสมำ่าเสมอ เช่น เอกสารแจ้ง
เตือนเกี่ยวกับช่องโหว่ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การแจ้งเตือนเกี่ยวกับโปรแกรมอุดช่อง
โหว่ เป็นต้น
6.1.8

การทบทวนด้านความมั่นคงปลอดภัยอย่างเป็นเอกเทศ (Independent review of information
security)
มาตรการ
การบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยขององค์กร (กล่าวคือวัตถุประสงค์ มาตรการ นโยบาย และ
ขั้นตอนปฏิบัตดิ ้านความมั่นคงปลอดภัยต่างๆ) ควรได้รับการทบทวนอย่างเป็นเอกเทศตามรอบ
ระยะเวลาที่ได้กำาหนดไว้ หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญกับองค์กร
แนวทางปฏิบัติ
(ก) องค์กรควรดำาเนินการทบทวนการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยอย่างสมำ่าเสมอ เช่น ปี
ละ 1 ครั้ง เป็นต้น สิ่งที่ควรดำาเนินการทบทวนอย่างน้อยประกอบด้วย
1) วัตถุประสงค์ดา้ นความมั่นคงปลอดภัย (เช่น วัตถุประสงค์ที่กำาหนดไว้ในนโยบายความ
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(ข)
(ค)
(ง)

(จ)

(ฉ)
(ช)

6.2

มั่นคงปลอดภัย)
2) นโยบายความมั่นคงปลอดภัย
3) ขั้นตอนปฏิบัติดา้ นความมั่นคงปลอดภัย
4) กระบวนการด้านความมั่นคงปลอดภัย เช่น กระบวนการสร้างความต่อเนื่องให้กับ
ธุรกิจ กระบวนการทบทวนด้านความมั่นคงปลอดภัยโดยผู้บริหาร เป็นต้น
องค์กรควรกำาหนดโครงสร้างของหน่วยงานภายในอย่างเป็นเอกเทศซึ่งทำาหน้าที่ในการตรวจ
สอบด้านความมั่นคงปลอดภัย
องค์กรควรกำาหนดบุคลากรผู้ทำาหน้าที่ตรวจสอบซึ่งมีความเป็นเอกเทศจากหน่วยงานผู้รับ
ตรวจ
องค์กรควรดำาเนินการตรวจสอบด้านความมั่นคงปลอดภัยอย่างสมำ่าเสมอ เช่น ปีละ 1 ครั้ง
หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างมากต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศปัจจุบัน เช่น การ
ขึ้นระบบงานใหม่ซึ่งเป็นระบบงานสำาคัญ
องค์กรควรกำาหนดให้มีการตรวจสอบด้านความมั่นคงปลอดภัยโดยผูต้ รวจสอบอิสระ
ภายนอกเป็นครั้งคราว (มุมมองของผู้ตรวจสอบภายนอกอาจมีความแตกต่างจากผูต้ รวจสอบ
ภายในซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงด้านความมั่นคงปลอดภัยขององค์กรให้ดียิ่งขึ้น)
บุคลากรผูท้ ำาหน้าทีต่ รวจสอบควรมีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่เพียงพอต่อการปฏิบัติ
งาน
องค์กรควรกำาหนดให้มีการจัดทำารายงานผลการตรวจสอบด้านความมั่นคงปลอดภัยและนำา
เสนอต่อผู้บริหาร รวมทั้งควรกำาหนดให้ผู้รับตรวจเสนอแผนการดำาเนินการเชิงแก้ไขในกรณีที่
พบข้อบกพร่อง

โครงสร้างด้านความมั่นคงปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก (External parties)
มีวตั ถุประสงค์เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรที่
ถูกเข้าถึง ถูกใช้ในการประมวลผล ถูกใช้ในการติดต่อสื่อสาร หรือถูกใช้เพื่อการบริหารจัดการโดยลูกค้า
หรือหน่วยงานภายนอก
6.2.1

การระบุความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายนอก (Identification of risks related to
external parties)
มาตรการ
ความเสี่ยงที่มีต่อข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรอันเกิดจากการเข้าถึงของหน่วย
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งานภายนอกควรได้รับการประเมินและระบุ รวมทั้งกำาหนดมาตรการที่เหมาะสมเพื่อรองรับก่อน
อนุญาตการเข้าถึงนั้น
แนวทางปฏิบัติ
(ก) องค์กรควรดำาเนินการประเมินความเสี่ยงสำาหรับกรณีที่จะมีการอนุญาตให้หน่วยงาน
ภายนอกเข้าถึงสำานักงาน ห้องคอมพิวเตอร์ ระบบงาน การเข้าถึงเครือข่าย การเชื่อมต่อเข้าสู่
เครือข่ายขององค์กรจากระยะไกล ที่เก็บเอกสารสำาคัญ ฐานข้อมูล หรือทรัพย์สินสารสนเทศ
อื่นๆ ขององค์กร รวมทั้งกำาหนดมาตรการลดความเสี่ยงที่พบ (การประเมินความเสี่ยง
สามารถทำาได้โดย กำาหนดเหตุการณ์ความเสี่ยง โอกาสการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ความเสี่ยง
ระดับผลกระทบ และคำานวณค่าความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบทีก่ ำาหนดนั้น เป็นต้น
ในกรณีที่ค่าความเสี่ยงสูงเกินกว่าที่จะยอมรับได้ ควรกำาหนดมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงนั้น)
(ข) องค์กรควรกำาหนดชนิดหรือประเภทของการเข้าถึงโดยหน่วยงานภายนอก เช่น การเข้าถึง
ทางกายภาพ การเข้าถึงโดยผ่านทางเครือข่าย หรือการเข้าถึงระบบงาน
(ค) องค์กรควรกำาหนดมาตรการควบคุมการเข้าถึงที่เหมาะสมกับระดับความสำาคัญของทรัพย์สิน
สารสนเทศที่อนุญาตให้หน่วยงานภายนอกเข้าถึง
(ง) องค์กรควรกำาหนดมาตรการทางกายภาพที่เหมาะสมต่อการเข้าถึงทางกายภาพของบุคลากร
ที่มาจากหน่วยงานภายนอก เช่น การเข้าถึงทางกายภาพเพื่อทำาการบำารุงรักษาระบบระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร
(จ) องค์กรควรระบุข้อกำาหนดด้านความมั่นคงปลอดภัยไว้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง เพื่อ
ควบคุมการเข้าถึงของบุคลากรที่มาจากหน่วยงานภายนอก
(ฉ) องค์กรควรจัดให้มีการลงนามในสัญญาจ้างก่อนที่จะอนุญาตให้หน่วยงานภายนอกเข้าถึง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร
6.2.2

การระบุประเด็นด้านความมั่นคงปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า (Addressing security when
dealing with customers)
มาตรการ
ข้อกำาหนดด้านความมั่นคงปลอดภัยควรได้รับการระบุและดำาเนินการอย่างสอดคล้อง ก่อนที่จะ
อนุญาตให้ลูกค้าเข้าถึงข้อมูลหรือหรือทรัพย์สินสารสนเทศขององค์กร
แนวทางปฏิบัติ
(ก) องค์กรควรจัดทำาข้อกำาหนดหรือเงื่อนไขด้านความมั่นคงปลอดภัยซึ่งครอบคลุมในหัวข้อดังนี้
ก่อนที่จะอนุญาตให้ลูกค้าเข้าถึงบริการหรือสารสนเทศขององค์กร
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1)
2)
3)
4)
5)

ลักษณะของบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการแก่ลูกค้า
ระดับการให้บริการอันพึงประสงค์และไม่พึงประสงค์
หน้าที่ความรับผิดชอบของลูกค้า
หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ให้บริการ
นโยบายควบคุมการเข้าถึง ซึ่งควรครอบคลุมถึง
− นโยบายการใช้งานรหัสผ่าน
− ขั้นตอนปฏิบัตสิ ำาหรับการลงทะเบียนผู้ใช้งาน
− ขั้นตอนปฏิบัตสิ ำาหรับการยกเลิกการใช้งาน
6) การกำาหนดเงื่อนไขการใช้งาน
7) ขั้นตอนปฏิบัติสำาหรับป้องกันทรัพย์สินขององค์กรและป้องกันการเปลี่ยนแปลงแก้ไข
โดยไม่ได้รับอนุญาต
8) ข้อจำากัดสำาหรับการสำาเนาและการเปิดเผยข้อมูล
9) การรายงานข้อผิดพลาดหรือเหตุการณ์ความมั่นคงปลอดภัยที่ลกู ค้าพบจากการใช้
ระบบงานหรือบริการ เช่น ข้อมูลในระบบไม่ถูกต้อง รหัสผ่านถูกเปิดเผย เป็นต้น
10) การแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าองค์กรจะดำาเนินการเฝ้าระวังและติดตามการใช้ระบบงาน
หรือบริการของลูกค้าอย่างสมำ่าเสมอเพื่อป้องกันการใช้ผดิ วัตถุประสงค์
11) การปฏิบัตติ ามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อกำาหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
12) การป้องกันและไม่ละเมิดสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญา
6.2.3

การระบุประเด็นด้านความมั่นคงปลอดภัยในข้อตกลงการจ้างงานกับหน่วยงานภายนอก
(Addressing security in third party agreements)
มาตรการ
ข้อตกลงการจ้างงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึง การประมวลผล การสื่อสาร
หรือการบริหารจัดการข้อมูลหรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร หรือที่เกี่ยวข้องกับการ
เพิ่มผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่เข้าไปในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร ควรครอบคลุมข้อ
กำาหนดด้านความมั่นคงปลอดภัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
แนวทางปฏิบัติ
(ก) องค์กรควรจัดทำาข้อกำาหนดด้านความมั่นคงปลอดภัยซึ่งควรครอบคลุมประเด็นความเสี่ยง
ต่างๆ ที่ได้ประเมินไว้ในข้อ 6.2.1
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(ข) องค์กรควรจัดทำาข้อกำาหนดด้านความมั่นคงปลอดภัยและระบุไว้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง
ก่อนที่จะอนุญาตให้หน่วยงานภายนอกเริ่มต้นปฏิบัติงานกับองค์กร ข้อกำาหนดฯ ควร
ครอบคลุมในประเด็นดังนี้
1) การกำาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ให้บริการ
2) นโยบายและขั้นตอนปฏิบัตดิ ้านความมั่นคงปลอดภัย ซึ่งรวมถึงขั้นตอนปฏิบัตสิ ำาหรับ
การควบคุมการเปลี่ยนแปลงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นตอนปฏิบัตสิ ำาหรับการ
อนุมัติการเข้าถึงระบบงาน การกำาหนดและยกเลิกสิทธิการเข้าถึง
3) นโยบายควบคุมการเข้าถึง
4) นโยบายการใช้รหัสผ่าน
5) มาตรการทางกายภาพ
6) มาตรการป้องกันซอฟต์แวร์ไม่พึงประสงค์
7) มาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยอื่นๆ
8) การรักษาข้อมูลความลับหรือข้อมูลสำาคัญขององค์กร
9) การจำากัดการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญขององค์กร
10) การคืนทรัพย์สินขององค์กรเมื่อสิ้นสุดการจ้างงาน
11) การจำากัดการสำาเนาข้อมูลสำาคัญขององค์กร
12) การจัดทำารายงานการปฏิบัติงานและรูปแบบของรายงานที่องค์กรต้องการ
13) การกำาหนดวิธกี ารเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ขั้นตอนและโปรแกรมทีใ่ ช้
ในการเข้าถึงระบบงานจากระยะไกล
14) การกำาหนดกลุ่มผู้ใช้งานของหน่วยงานภายนอกที่จำาเป็นต้องเข้าถึงระบบงานของ
องค์กร
15) การรายงานเหตุการณ์ดา้ นความมั่นคงปลอดภัยที่พบ ซึ่งรวมถึงการละเมิดนโยบาย
ความมั่นคงปลอดภัย รวมทั้งการบริหารจัดการเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัย
16) การกำาหนดระดับการให้บริการที่องค์กรคาดหวัง ซึ่งรวมถึงระดับการให้บริการสำาหรับ
การสร้างความต่อเนื่องทางธุรกิจให้แก่องค์กร เช่น กรณีที่มีภัยพิบัติเกิดขึ้น
17) การกำาหนดมาตรการรองรับต่างๆ ทีจ่ ำาเป็นเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริการที่ได้รับจากหน่วย
งานภายนอกมีความเชื่อถือได้ มั่นคงปลอดภัย และต่อเนื่องแม้มีภัยพิบัติเกิดขึ้น
18) การดูแล ติดตาม สอดส่อง และตรวจสอบการปฏิบัติงาน รวมทั้งการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานภายนอก
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19) การสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายนอก
20) การระบุความเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ของผลงานที่เกิดขึ้น
21) การระบุเงื่อนไขในการจ้างช่วง (subcontract) รวมทั้งเงื่อนไขซึ่งผู้ได้รับการจ้างช่วง
ต้องปฏิบัติตาม

7. การบริหารจัดการทรัพย์สินขององค์กร (Asset management)
7.1

หน้าที่ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินขององค์กร (Responsibility for assets)
มีวตั ถุประสงค์เพื่อดูแลและบำารุงรักษาทรัพย์สินขององค์กรอย่างเหมาะสม
7.1.1

บัญชีทรัพย์สินสารสนเทศ (Inventory of assets)
มาตรการ
ทรัพย์สินสารสนเทศควรได้รับการระบุอย่างชัดเจนและจัดทำาเป็นบัญชีทรัพย์สิน รวมทั้งปรับปรุงให้
มีความทันสมัย
แนวทางปฏิบัติ
(ก) องค์กรควรรวบรวมและจัดทำาบัญชีทรัพย์สินสารสนเทศขององค์กร ทรัพย์สินสารสนเทศใน
บัญชีทรัพย์สินควรประกอบด้วยบุคลากร ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ บริการด้านสารสนเทศ ข้อมูล
กระบวนการทางธุรกิจ เป็นต้น (กระบวนการทางธุรกิจถือเป็นทรัพย์สินที่สำาคัญอย่างหนึ่ง
ขององค์กรทีต่ ้องขึ้นทะเบียนไว้ในบัญชีทรัพย์สินฯ ทั้งนี้เนื่องจากหากไม่มีการป้องกันความ
เสี่ยงต่อกระบวนการทางธุรกิจ เช่น ความเสี่ยงต่อการหยุดชะงักของกระบวนการที่เป็นหัวใจ
หลักขององค์กร จะทำาให้เกิดความเสียหายหรือส่งผลกระทบต่อผลผลิตหรือบริการของ
กระบวนการนั้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อลูกค้าในฐานะที่เป็นผู้ใช้ผลผลิตหรือบริการนั้นต่อไป)
(ข) องค์กรควรประเมินความเสี่ยงต่อทรัพย์สินสารสนเทศในบัญชีทรัพย์สินฯ และกำาหนด
มาตรการป้องกันหรือลดความเสี่ยงทีพ่ บ
(ค) องค์กรควรกำาหนดระดับความสำาคัญของทรัพย์สินในบัญชีทรัพย์สินฯ
(ง) บัญชีทรัพย์สินฯ ควรระบุชื่อผู้รับผิดชอบของทรัพย์สินในแต่ละรายการ
(จ) บัญชีทรัพย์สินฯ ควรระบุที่ตั้งของทรัพย์สินในแต่ละรายการ
(ฉ) บัญชีทรัพย์สินฯ ควรมีหมวดของทรัพย์สินดังนี้
1) หมวดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
− อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
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2)

3)

4)

5)

7.1.2

− เครื่องคอมพิวเตอร์พีซี
− เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
หมวดอุปกรณ์สื่อสารและเครือข่าย
− โมเด็ม
− อุปกรณ์ PABX
− อุปกรณ์เครือข่าย
− เครื่องโทรศัพท์
− เครื่องโทรสาร
หมวดซอฟต์แวร์
− ซอฟต์แวร์สำาเร็จรูป (Software package)
− ซอฟต์แวร์ระบบ (System software)
− ซอฟต์แวร์สำาหรับการพัฒนาระบบ (System development software)
− ซอฟต์แวร์ระบบงาน (Application software)
หมวดข้อมูลและเอกสาร
− ไฟล์และฐานข้อมูล
− เอกสารสำาหรับหรือของระบบ (System documentation)
− คู่มือการใช้งาน
− ขั้นตอนปฏิบัติ
− เอกสารหรือเนื้อหาที่ใช้ในการอบรม
− แผนสร้างความต่อเนื่อง
− ข้อมูลอาไคว์ (archive)
หมวดอื่นๆ
− สื่อบันทึกข้อมูลซึ่งรวมถึง ดิสก์ และเทป
− บริการพื้นฐานสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ระบบระบาย
ความชื้น ระบบปรับอากาศ ระบบปรับอุณหภูมิ ระบบกระแสไฟฟ้า เป็นต้น
− อุปกรณ์ยูพีเอส

การระบุเจ้าของทรัพย์สินสารสนเทศ (Ownership of assets)
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มาตรการ
ข้อมูลและทรัพย์สินสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศควรมีการระบุเจ้าของ
ทรัพย์สินนั้น
แนวทางปฏิบัติ
(ก) บัญชีทรัพย์สินฯ ควรระบุชื่อผู้รับผิดชอบของทรัพย์สินในแต่ละรายการ
(ข) ผู้รับผิดชอบทรัพย์สินควรจัดหมวดหมู่ของทรัพย์สินทีต่ นเองถือครองให้ถูกต้องตามหลัก
เกณฑ์ที่องค์กรได้กำาหนดไว้
7.1.3

7.2

การใช้งานทรัพย์สินสารสนเทศอย่างเหมาะสม (Acceptable use of assets)
มาตรการ
กฎ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์การใช้ข้อมูลและทรัพย์สินสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศขององค์กรอย่างเหมาะสม ควรได้รับการกำาหนดอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งมี
การบังคับใช้งานให้ปฏิบัติตาม
แนวทางปฏิบัติ
(ก) องค์กรควรจัดทำานโยบายหรือกฎเกณฑ์สำาหรับการใช้งานทรัพย์สินสารสนเทศขององค์กร
อย่างเหมาะสม ซึ่งรวมถึงการใช้งานอีเมล์ อินเทอร์เน็ต เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก และ
อุปกรณ์พกพาอื่นๆ อย่างเหมาะสม

การจัดหมวดหมู่สารสนเทศ (Information classification)
มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้สารสนเทศได้รับระดับของการป้องกันอย่างเหมาะสม
7.2.1

แนวทางการจัดหมวดหมู่สารสนเทศ (Classification guidelines)
มาตรการ
สารสนเทศควรได้รับการแยกหมวดหมู่ตามคุณค่า ข้อกำาหนดทางกฎหมายที่ต้องปฏิบัติตาม และ
ระดับความสำาคัญที่มตี ่อองค์กร
แนวทางปฏิบัติ
(ก) องค์กรควรจัดทำาคู่มือแนวทางการจัดหมวดหมู่สารสนเทศ เพือ่ ใช้สำาหรับการแยกหมวดหมู่
และจัดการกับสารสนเทศขององค์กร (หมวดหมู่ของสารสนเทศ (หรือชั้นความลับของ
สารสนเทศ) ได้แก่ ข้อมูลลับ ข้อมูลใช้ภายในเท่านั้น ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลเปิดเผยได้
เป็นต้น)
(ข) องค์กรควรจัดหมวดหมู่สารสนเทศตามระดับความสำาคัญ คุณค่าของสารสนเทศ ข้อกำาหนด
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ทางกฎหมาย ระเบียบ และ/หรือข้อบังคับที่องค์กรต้องปฏิบัติตาม
(ค) คู่มือแนวทางฯ ควรกำาหนด
1) ให้มีผู้เป็นเจ้าของสารสนเทศหนึ่ง และผู้เป็นเจ้าของจะต้องทำาการจัดหมวดหมู่
สารสนเทศทีต่ นเองเป็นเจ้าของนั้น
2) ให้มีการจัดหมวดหมู่สารสนเทศนับตั้งแต่เริ่มต้นนำาสารสนเทศหนึ่งมาใช้งานเป็นครั้ง
แรก
3) ให้ผู้เป็นเจ้าของสารสนเทศทำาการทบทวนหมวดหมู่ของสารสนเทศนั้นภายหลังจากใช้
งานมาช่วงระยะเวลาหนึ่ง (เช่น สารสนเทศบางอย่างอาจจะเป็นความลับแค่ชว่ งระยะ
เวลาหนึ่งเท่านั้น หลังจากนั้นจะสามารถเปิดเผยได้ เป็นต้น)
4) ให้ผู้เป็นเจ้าของสารสนเทศทำาการทบทวนว่าสารสนเทศที่ตนเป็นเจ้าของนั้นได้รับการ
จัดหมวดหมู่อย่างถูกต้องหรือไม่
5) ให้มีการควบคุมการเข้าถึงสารสนเทศที่สอดคล้องกับนโยบายควบคุมการเข้าถึง
6) ให้มีการติดป้ายชื่อบ่งชี้สารสนเทศตามระดับชั้นความลับของสารสนเทศนั้น เช่น ให้
ติดป้าย “เอกสารลับ” สำาหรับเอกสารลับ เป็นต้น
7) ระดับการป้องกันสารสนเทศที่แตกต่างกันสำาหรับสารสนเทศที่มีชั้นความลับต่างกัน
(ง) คู่มือแนวทางฯ ควรครอบคลุมการจัดหมวดหมู่สารสนเทศกับข้อมูลประเภทต่างๆ เช่น
เอกสาร รายงาน คูม่ ือ หรืออื่นๆ
(จ) คู่มือแนวทางฯ ควรครอบคลุมการจัดหมวดหมู่สารสนเทศสำาหรับข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ทั้งที่
อยู่ในสื่อบันทึกข้อมูล (เช่น เทป ซีด)ี ข้อมูลบนกระดาษ และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในเครือ่ ง
คอมพิวเตอร์
(ฉ) องค์กรควรสร้างความตระหนักเพื่อให้พนักงานเข้าใจในคู่มือแนวทางฯ และปฏิบัติหรือใช้งาน
ได้อย่างถูกต้อง
7.2.2

การทำาป้ายบ่งชี้และการจัดการกับสารสนเทศ (Information labeling and handling)
มาตรการ
ขั้นตอนปฏิบัตติ ่างๆ สำาหรับการทำาป้ายบ่งชี้และการจัดการกับสารสนเทศควรได้รับการจัดทำาและ
ปฏิบัติตามโดยให้สอดคล้องกับ วิธีการจัดหมวดหมู่สารสนเทศที่องค์กรได้กำาหนดไว้
แนวทางปฏิบัติ
(ก) องค์กรควรมีขั้นตอนปฏิบัติสำาหรับการจัดการกับสารสนเทศที่อยูใ่ นชั้นความลับที่ตา่ งกัน
(กล่าวคือ โดยทั่วไปสารสนเทศทีต่ ่างชั้นความลับกันจะมีวิธกี ารจัดการที่แตกต่างกัน )
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(ข) ขั้นตอนปฏิบัติฯ ควรครอบคลุมการจัดการกับสารสนเทศสำาหรับข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ทั้งที่
อยู่ในสื่อบันทึกข้อมูล (เช่น เทป ซีด)ี ข้อมูลบนกระดาษ และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในเครือ่ ง
คอมพิวเตอร์
(ค) ขั้นตอนปฏิบัติฯ ควรครอบคลุมการปฏิบัติดังนี้
1) การทำาสำาเนาสารสนเทศ
2) การจัดเก็บสารสนเทศ
3) การจัดส่งสารสนเทศ
4) การจัดส่งสารสนเทศไปทางไปรษณีย์
5) การจัดส่งสารสนเทศทางอีเมล์
6) การใช้งานเครื่องโทรสาร
7) การใช้งานเครื่องโทรศัพท์
8) การใช้งานเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่
9) การใช้งานวอยซ์เมล์
10) การใช้งานเครื่องตอบรับโทรศัพท์อตั โนมัติ
11) การสนทนากันระหว่างบุคคล
12) การทำาลายสารสนเทศ
(ง) ขั้นตอนปฏิบัติฯ ควรครอบคลุมการทำาป้ายบ่งชี้สารสนเทศตาม
1) ประเภทของสารสนเทศ
2) ระดับคุณค่าของสารสนเทศ
3) ระดับความสามารถในการเปิดเผยสารสนเทศ หรือ
4) ระดับความสำาคัญของสารสนเทศ
(จ) ขั้นตอนปฏิบัติฯ ควรครอบคลุมการทำาป้ายบ่งชี้สารสนเทศสำาหรับทรัพย์สินสารสนเทศทั้ง
ประเภทที่สามารถจับต้องได้และจับต้องไม่ได้
(ฉ) ขั้นตอนปฏิบัติฯ ควรครอบคลุมการทำาป้ายบ่งชี้สารสนเทศสำาหรับข้อมูลในรูปแบบต่างๆ เช่น
1) รายงาน
2) สื่อบันทึกข้อมูล
3) ข้อความอิเล็กทรอนิกส์
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8. ความมั่นคงปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร (Human resources security)
8.1

ความมั่นคงปลอดภัยก่อนการจ้างงาน (Prior to employment)
มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้พนักงาน ผู้ทอี่ งค์กรทำาสัญญาว่าจ้าง (เช่น เพื่อการบำารุงรักษาอุปกรณ์ตา่ งๆ ของ
องค์กร) และผู้ให้บริการภายนอก เข้าใจในบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของตนที่จะได้รับการว่าจ้าง
ให้ปฏิบัติ และเพื่อลดความเสี่ยงอันเกิดจากการขโมย การฉ้อโกง และการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผิดวัตถุประสงค์
8.1.1

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ (Roles and responsibilities)
มาตรการ
บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้รับการว่าจ้างด้านความมั่นคงปลอดภัยควรมีการกำาหนดไว้
อย่างเป็นลายลักษณ์อกั ษรโดยให้สอดคล้องกับนโยบายความมั่นคงปลอดภัยที่ได้กำาหนดไว้
แนวทางปฏิบัติ
(ก) องค์กรควรกำาหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบด้านความมั่นคงปลอดภัยของบุคลากร
ขององค์กรอย่างเป็นลายลักษณ์อกั ษร
(ข) องค์กรควรกำาหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบด้านความมั่นคงปลอดภัยให้สอดคล้อง
กับนโยบายความมั่นคงปลอดภัยขององค์กร
(ค) บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบด้านความมั่นคงปลอดภัยที่กำาหนดไว้ควรกำาหนดให้
บุคลากรขององค์กร
1) ประพฤติและปฏิบัติตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัยโดยเคร่งครัด
2) ปฏิบัตติ ามกิจกรรมหรือกระบวนการด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ได้กำาหนดไว้
3) ไม่เข้าถึง เปิดเผย เปลี่ยนแปลง แก้ไข ทำาลาย หรือทำาให้เสียหายต่อทรัพย์สิน
สารสนเทศขององค์กรโดยไม่ได้รับอนุญาต
4) ไม่รบกวนหรือแทรกแซงการสือ่ สารของผู้อื่นจนทำาให้ไม่สามารถดำาเนินต่อไปได้
5) รายงานเหตุการณ์ความเสี่ยง จุดอ่อน หรือเหตุการณ์ความมั่นคงปลอดภัยที่พบไปยัง
หน่วยรับแจ้ง
6) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองที่ได้กำาหนดไว้
7) ในกรณีที่พบว่ามีการละเลยต่อหน้าที่หรือนโยบายที่ได้กำาหนดไว้ จะมีการสอบสวน
และดำาเนินการทั้งทางวินัยและกฎหมายตามความเหมาะสม
(ง) องค์กรควรกำาหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบด้านความมั่นคงปลอดภัยของบุคลากร
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ที่มาจากหน่วยงานภายนอกทีจ่ ำาเป็นต้องเข้ามาปฏิบัติงานกับองค์กรอย่างต่อเนื่อง เช่น ใน
ฐานะเป็นผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลเครือข่าย เป็นต้น
(จ) องค์กรควรแจ้งบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบด้านความมั่นคงปลอดภัยให้ผู้สมัครงาน
หรือผู้รับจ้างได้รับทราบ
8.1.2

การตรวจสอบประวัติความเป็นมาของผู้สมัคร (Screening)
มาตรการ
การตรวจสอบประวัติความเป็นมาของผู้สมัครควรได้รับการดำาเนินการโดยให้สอดคล้องกับกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับที่องค์กรต้องปฏิบัตติ าม จริยธรรม ความต้องการทางธุรกิจ ชั้นความลับของ
สารสนเทศ และความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
แนวทางปฏิบัติ
(ก) องค์กรควรตรวจสอบประวัติความเป็นมาของผู้สมัครงานโดยระมัดระวังทีจ่ ะไม่ละเมิดต่อ
กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนบุคคล การจ้างงาน หรือ
แรงงาน
(ข) องค์กรควรตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องจากเอกสาร ข้อมูล หรือบุคคลอ้างอิงของผู้
สมัครงานดังนี้
1) เอกสารประวัติการทำางาน (Curriculum Vitae) ของผู้สมัครงาน
2) คุณสมบัติตา่ งๆ ของผู้สมัครงานตามที่ต้องการ
3) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครงานจากบุคลากรที่ได้รับการอ้างอิง
4) ประวัตกิ ารศึกษาของผู้สมัครงาน
5) ใบรับรองหรือประกาศนียบัตรของผู้สมัครงาน
6) ข้อมูลหลักฐานแสดงตนของผู้สมัครงาน เช่น บัตรประชาชนหรือเอกสารระบุตัวบุคคล
อื่นๆ
7) ประวัติหนี้สินของผู้สมัครงาน
8) ประวัตอิ าชญากรของผู้สมัครงาน
9) ประวัตโิ ดยละเอียดสำาหรับผู้สมัครงานที่จะทำางานกับเอกสารลับหรือสำาคัญ
(ค) องค์กรควรกำาหนดขั้นตอนปฏิบัตสิ ำาหรับการตรวจสอบประวัติของผู้สมัครงาน
(ง) ในกรณีเป็นการจ้างงานผ่านทางบริษัทจัดหางาน องค์กรควรตรวจสอบสัญญาการจ้างงานว่า
มีความเหมาะสมหรือไม่
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(จ) องค์กรควรจัดทำาสัญญาเพื่อควบคุมการจ้างงานผู้สมัครงานโดยผ่านทางบริษัทภายนอก
8.1.3

8.2

ข้อสัญญาและเงื่อนไขการจ้างงาน (Terms and conditions of employment)
มาตรการ
ผูร้ ับการว่าจ้างควรตกลงและทำาการลงนามในข้อสัญญาและเงื่อนไขการจ้างงาน ซึ่งควรกล่าวถึง
หน้าที่ความรับผิดชอบด้านความมั่นคงปลอดภัยขององค์กรและของผู้รับการว่าจ้าง การลงนามนี้ถือ
เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาการจ้างงาน
แนวทางปฏิบัติ
(ก) องค์กรควรกำาหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้รับการว่าจ้างในสัญญาจ้างงาน
(ข) สัญญาจ้างงานควรครอบคลุมประเด็นต่างๆ ดังนี้
1) กำาหนดให้มีการปฏิบัติตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัยขององค์กร
2) กำาหนดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อกำาหนดอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง
3) กำาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดการกับข้อมูลและการบริหารจัดการทรัพย์สิน
ขององค์กรอื่นๆ
4) กำาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดการกับข้อมูลที่ได้รับจากบริษัทหรือหน่วยงาน
ภายนอกอื่นๆ
5) กำาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การป้องกันการ
เข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
6) กำาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดการกับข้อมูลแม้ว่าจะอยู่ภายนอกองค์กรหรือ
นอกเวลาทำาการก็ตาม เช่น การทำางานขององค์กรจากที่บ้าน
7) กำาหนดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์ผลงานที่เกี่ยวข้อง
8) กล่าวถึงการดำาเนินการทางวินัยและกฎหมาย รวมทั้งบทลงโทษ หากผูร้ ับการว่าจ้างไม่
ปฏิบัตติ ามข้อกำาหนดในสัญญาจ้าง
9) กำาหนดให้มีการลงนามการรักษาความลับขององค์กร
10) กล่าวถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธ์ของผลงานที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานกับองค์กร
11) กำาหนดช่วงระยะเวลาที่ผู้รับการว่าจ้างสามารถใช้งานทรัพย์สินสารสนเทศขององค์กร
ได้

ความมั่นคงปลอดภัยในระหว่างการจ้างงาน (During employment)
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มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้พนักงาน ผู้ทอี่ งค์กรทำาสัญญาว่าจ้าง และผู้ให้บริการภายนอกได้ตระหนักถึงภัย
คุกคามและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัย ตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่ความ
รับผิดชอบทางกฎหมาย และได้เรียนรู้และทำาความเข้าใจเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานที่สนับสนุนต่อนโยบาย
ความมั่นคงปลอดภัยขององค์กร รวมทั้งเพื่อลดความเสี่ยงอันเกิดจากความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
8.2.1

หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารในการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย (Management
responsibilities)
มาตรการ
ผู้บริหารควรกำาหนดให้ผู้รับการว่าจ้างต้องปฏิบัติตามมาตรการความมั่นคงปลอดภัยให้สอดคล้อง
กับนโยบายและขั้นตอนปฏิบัติขององค์กรที่ได้กำาหนดไว้
แนวทางปฏิบัติ
(ก) องค์กรควรจัดทำาเอกสารซึ่งระบุถึงบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบด้านความมั่นคง
ปลอดภัยของผู้รับการว่าจ้าง
(ข) องค์กรควรกำาหนดให้ผรู้ ับการว่าจ้างต้องทำาความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ
ด้านความมั่นคงปลอดภัย ก่อนที่จะอนุญาตให้เริ่ม ต้นปฏิบัติงานกับองค์กร
(ค) หัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชาควรมีหน้าทีค่ วามรับผิดชอบในการ
1) สร้างแรงจูงใจให้ผู้รับการว่าจ้างปฏิบัติตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัยขององค์กร
อย่างเคร่งครัด
2) สร้างความตระหนักให้ผรู้ ับการว่าจ้างเห็นความสำาคัญในบทบาทและหน้าที่ความรับ
ผิดชอบด้านความมั่นคงปลอดภัยของตนเอง
3) สอดส่องดูแลการปฏิบัติตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัยของผูร้ ับการว่าจ้าง
4) สร้างเสริมทักษะ ความรู้ และความสามารถของผูร้ ับการว่าจ้างอย่างต่อเนื่อง

8.2.2

การสร้างความตระหนัก การให้ความรู้ และการอบรมด้านความมั่นคงปลอดภัย (Information
security awareness, education, and training)
มาตรการ
ผูร้ ับการว่าจ้างทั้งหมดควรได้รับการสร้างความตระหนัก การให้ความรู้ และการอบรมด้านความ
มั่นคงปลอดภัยอย่างสมำ่าเสมอ การให้ความรู้ดังกล่าวควรครอบคลุมถึงนโยบายและขั้นตอนปฏิบัติ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ
แนวทางปฏิบัติ
(ก) องค์กรควรกำาหนดให้ผรู้ ับการว่าจ้างต้องทำาการศึกษาและทำาความเข้าใจในนโยบายความ
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มั่นคงปลอดภัย บทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบด้านความมั่นคงปลอดภัยของตนเอง
ก่อนที่จะอนุญาตให้เริ่มต้นปฏิบัติงานกับองค์กร
(ข) องค์กรควรจัดโปรแกรมการอบรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทั่วไปเพื่อให้ผู้รับการว่าจ้างได้
เรียนรู้และทำาความเข้าใจในหัวข้อเหล่านั้นอย่างสมำ่าเสมอ เช่น
1) วิธีการใช้ระบบงาน
2) วิธีการใช้งานซอฟต์แวร์สำาเร็จรูป
3) การแก้ปัญหาการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
4) การปฏิตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
(ค) องค์กรควรจัดโปรแกรมการอบรมและสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยเพื่อให้
ผู้รับการว่าจ้างได้เรียนรู้และทำาความเข้าใจในหัวข้อเหล่านั้นอย่างสมำ่าเสมอ เช่น
1) นโยบายความมั่นคงปลอดภัยขององค์กร
2) ข้อกำาหนดด้านความมั่นคงปลอดภัย
3) ภัยคุกคามต่อความมั่นคงปลอดภัย
4) ช่องทางและวิธีการรายงานเมื่อประสบกับเหตุการณ์ความมั่นคงปลอดภัย
5) การรูจ้ ัก การทำาความเข้าใจ และการตอบสนองต่อเหตุการณ์ความมั่นคงปลอดภัย
6) กระบวนการลงโทษเมื่อมีการฝ่าฝืนนโยบายความมั่นคงปลอดภัย เป็นต้น
(ง) องค์กรควรจัดโปรแกรมการอบรมและสร้างความตระหนักที่มีเนื้อหาช่วยให้ผู้รับการว่าจ้าง
สามารถปฏิบัติงานทีต่ นเองรับผิดชอบได้เป็นอย่างดีและอย่างมั่นคงปลอดภัย
8.2.3

กระบวนการลงโทษทางวินัย (Disciplinary process)
มาตรการ
องค์กรควรกำาหนดให้มีกระบวนการทางวินัยเพื่อลงโทษผู้ที่ฝา่ ฝืนหรือละเมิดนโยบายความมั่นคง
ปลอดภัยขององค์กร
แนวทางปฏิบัติ
(ก) องค์กรควรกำาหนดให้มีการรายงานเหตุการณ์การละเมิดความมั่นคงปลอดภัย เช่น การไม่
ปฏิบัตติ ามนโยบายการตั้งรหัสผ่าน (การรายงานนี้จะนำาไปสู่กระบวนการทางวินัยต่อไป)
(ข) กระบวนการทางวินัยควรมีความยุตธิ รรม เที่ยงธรรม และเหมาะสมต่อผู้ละเมิดความมั่นคง
ปลอดภัย
(ค) กระบวนการทางวินัยควรมีการลงโทษที่เข้มข้นมากขึ้นตามระดับความรุนแรงของการละเมิด
ความมั่นคงปลอดภัย
(ง) กระบวนการทางวินัยควรพิจารณาตามประเด็นเหล่านี้ของการละเมิดความมั่นคงปลอดภัย
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(จ) สภาพหรือลักษณะการละเมิด
1) ความรุนแรง
2) ผลกระทบที่มีต่อองค์กรหรือธุรกิจ
3) เป็นการกระทำาผิดครั้งแรกหรือซำ้าหลายครั้งแล้ว
4) การกระทำาผิดนั้นเกิดจากการได้รับการอบรมไม่เพียงพอหรือไม่
(ฉ) กระบวนการทางวินัยควรจะสามารถลงโทษผู้รับการว่าจ้างที่กระทำาความผิดร้ายแรงได้
(ช) กระบวนการทางวินัยควรจะสามารถยกเลิกสิทธิตา่ งๆ ยกเลิกการปฏิบัติงานได้โดยทันที
ทันใด และ/หรือไม่อนุญาตให้เข้ามาภายในองค์กรนับจากนั้น
(ซ) กระบวนการทางวินัยควรมีความสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อกำาหนด
ต่างๆ ที่องค์กรต้องปฏิบัตติ าม
8.3

ความมั่นคงปลอดภัยเมื่อสิ้นสุดหรือเปลี่ยนการจ้างงาน (Termination or change of employment)
มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้มีการสิ้นสุดการจ้างงานหรือเปลี่ยนการจ้างงานต่อพนักงาน ผูท้ ี่องค์กรทำาสัญญาว่า
จ้าง และผู้ให้บริการภายนอกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย
8.3.1

หน้าที่ความรับผิดชอบเมื่อสิ้นสุดหรือเปลี่ยนการจ้างงาน (Termination responsibilities)
มาตรการ
หน้าที่ความรับผิดชอบที่ผู้รับการว่าจ้างต้องปฏิบัตติ ามเมื่อสิ้นสุดหรือเปลี่ยนลักษณะการจ้างงาน
ควรมีการกำาหนดไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งกำาหนดให้มีการปฏิบัติตาม
แนวทางปฏิบัติ
(ก) องค์กรควรกำาหนดให้ผรู้ ับการว่าจ้างต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เงื่อนไขการ
จ้างงาน และ/หรือข้อกำาหนดต่างๆ ที่ได้กำาหนดไว้
(ข) ฝ่ายบุคคล หัวหน้างาน หรือผู้บังคับบัญชาควรเน้นยำ้าให้ผู้รับการว่าจ้างทราบถึง
1) การปฏิบัตติ ามเงื่อนไขในสัญญาจ้างจนกว่าจะสิ้นสุดการจ้างงาน
2) การปฏิบัตติ ามข้อตกลงการรักษาความลับขององค์กร
(ค) ฝ่ายบุคคล หัวหน้างาน หรือผู้บังคับบัญชาควรร่วมกันกำาหนดให้ผู้ที่สิ้นสุดการว่าจ้างหรือ
เปลี่ยนการจ้างงานต้องปฏิบัติตามข้อกำาหนดต่างๆ ที่ได้กำาหนดไว้จนกว่าจะสิ้นสุดสัญญาจ้าง
(ง) กรณีที่ผู้ที่สิ้นสุดการว่าจ้างหรือเปลี่ยนการจ้างงานยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่ทตี่ นรับผิดชอบต่อ
ไปอีกช่วงระยะเวลาหนึ่ง สัญญาจ้างงานควรครอบคลุมเงื่อนไขและระยะเวลาดังกล่าวด้วย
(จ) ฝ่ายบุคคล หัวหน้างาน หรือผู้บังคับบัญชาควรแจ้งให้ผรู้ ับการว่าจ้างทราบถึงการ
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เปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรขององค์กร สวัสดิการ เงื่อนไขการปฏิบัติงาน หรือการ
เปลี่ยนแปลงอื่นๆ ทีก่ ระทบต่อผูร้ ับการว่าจ้าง
8.3.2

การคืนทรัพย์สินขององค์กร (Return of assets)
มาตรการ
ผูร้ ับการว่าจ้างควรคืนทรัพย์สินขององค์กรทีต่ นถือครองหรือใช้งานอยู่เมื่อสิ้นสุดการจ้างงาน
แนวทางปฏิบัติ
(ก) กระบวนการสิ้นสุดหรือเปลี่ยนการจ้างงานควรแจ้งให้ผู้รับการว่าจ้างคืนทรัพย์สินขององค์กร
ดังนี้
1) ซอฟต์แวร์
2) เอกสารหรือคู่มือสำาคัญ
3) ข้อมูล ซึ่งรวมถึงข้อมูลบนสื่อบันทึกข้อมูล
4) อุปกรณ์ ซึ่งรวมถึงอุปกรณ์ประเภทพกพา
5) บัตรเข้าห้อง บัตรผ่าน หรือบัตรอื่นๆ
(ข) กระบวนการสิ้นสุดหรือเปลี่ยนการจ้างงานควรแจ้งให้ผู้รับการว่าจ้างลบข้อมูลสำาคัญของ
องค์กรที่เก็บไว้บนอุปกรณ์สว่ นตัวของตนเองทิ้งไป โดยทีก่ ารลบทิ้งนั้นจะต้องไม่สามารถเรียก
ข้อมูลกลับคืนมาได้
(ค) องค์กรควรมีกระบวนการบริหารจัดการและจัดเก็บองค์ความรู้สำาคัญของผู้รับการว่าจ้างเพือ่
ให้ความรู้เหล่านั้นยังคงอยู่กับองค์กรต่อไปแม้บุคคลเหล่านั้นจะลาออกไปแล้ว

8.3.3

การเพิกถอนสิทธิการเข้าถึง (Removal of access rights)
มาตรการ
สิทธิการเข้าถึงข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้รับการว่าจ้างควรได้รับการเพิกถอนเมื่อ
สิ้นสุดการจ้างงาน หรือควรได้รับการปรับปรุงใหม่ให้เหมาะสมตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เช่น
เมื่อเปลี่ยนหรือย้ายไปอยู่อีกแผนกหนึ่ง
แนวทางปฏิบัติ
(ก) องค์กรควรดำาเนินการเพิกถอนหรือเปลี่ยนสิทธิการเข้าถึงระบบงานของผู้ที่สิ้นสุดการว่าจ้าง
หรือเปลี่ยนการจ้างงานโดยทันที หรือภายในระยะเวลาที่กำาหนดไว้
(ข) องค์กรควรดำาเนินการเพิกถอนหรือเปลี่ยนสิทธิการเข้าถึงทางกายภาพของผู้ที่สิ้นสุดการว่า
จ้างหรือเปลี่ยนการจ้างงานโดยทันที หรือภายในระยะเวลาทีก่ ำาหนดไว้
(ค) องค์กรควรดำาเนินการเพิกถอน ลบ หรือเปลี่ยนรหัสผ่านของผู้ที่สิ้นสุดการว่าจ้างหรือเปลี่ยน
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การจ้างงานโดยทันที หรือภายในระยะเวลาทีก่ ำาหนดไว้
(ง) องค์กรควรดำาเนินการขอคืนกุญแจหรือบัตรสำาหรับเข้าพื้นทีต่ ่างๆ และไม่อนุญาตให้ผู้ที่สิ้นสุด
การว่าจ้างใช้งานกุญแจหรือบัตรเหล่านั้น
(จ) องค์กรควรดำาเนินการเพิกถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนหรือสมัครเป็นสมาชิกต่างๆ ของผู้ที่
สิ้นสุดการว่าจ้างหรือเปลี่ยนการจ้างงาน
(ฉ) องค์กรควรดำาเนินการลบหรือเปลี่ยนชื่อของผู้ที่สิ้นสุดการว่าจ้างหรือเปลี่ยนการจ้างงานออก
จากเอกสารต่างๆ ขององค์กรที่มชี ื่อของบุคคลดังกล่าวอยู่ในนั้น
(ช) องค์กรควรดำาเนินการเพิกถอน ลบ หรือลดระดับสิทธิในการเข้าถึงของผู้ที่สิ้นสุดการว่าจ้าง
หรือเปลี่ยนการจ้างงานก่อนวันสุดท้ายของการมาทำางานหรือในสัญญาจ้าง สำาหรับกรณีที่
1) การเข้าถึงระบบงานหรือข้อมูลที่ยังสามารถเข้าถึงได้อยู่มีความเสี่ยงต่อความเสียหาย
ต่อองค์กรในระดับสูง
2) ผู้บริหารคาดว่าอาจมีการแก้แค้นหรือตอบโต้กันเกิดขึ้นกับผู้ที่สิ้นสุดการว่าจ้างหรือถูก
เปลี่ยนการจ้างงาน
3) บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่สิ้นสุดการว่าจ้างหรือเปลี่ยนการจ้างงานนั้น
มีความเสี่ยงต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กร
4) ทรัพย์สินสารสนเทศที่ถูกเข้าถึงนั้นมีคุณค่าหรือมีความสำาคัญสูงต่อองค์กร

9. การสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพและสภาพแวดล้อม (Physical and
environmental security)
9.1

บริเวณที่ต้องมีการรักษาความมั่นคงปลอดภัย (Secure areas)
มีวตั ถุประสงค์เพื่อป้องกันการเข้าถึงทางกายภาพโดยไม่ได้รับอนุญาต การก่อให้เกิดความเสียหาย และ
การก่อกวนหรือแทรกแซงต่อสำานักงาน ทรัพย์สิน และข้อมูลขององค์กร
9.1.1

การจัดทำาแนวกั้นทางกายภาพ (Physical security perimeter)
มาตรการ
การกั้นพื้นที่หรือบริเวณ การจัดทำาผนังหรือกำาแพงล้อมรอบ การจัดทำาประตูทางเข้าออกที่มีการ
ควบคุม การตั้งโต๊ะทำาการของ รปภ. บริเวณทางเข้า-ออกของสำานักงาน เป็นต้น ควรมีการจัดทำาขึ้น
มาเพื่อควบคุมและป้องกันพื้นที่ต่างๆ ภายในองค์กรซึ่งมีข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่
ภายในพื้นที่เหล่านั้น
แนวทางปฏิบัติ
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(ก) องค์กรควรมีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพเพื่อป้องกันบุคคลภายนอกบุกรุกเข้าสูพ่ ื้นที่
ภายในองค์กร สภาพแวดล้อมทางกายภาพไม่ควรมีจดุ อ่อนที่ผู้ไม่ประสงค์ดีสามารถใช้เป็น
ช่องทางในการบุกรุกเข้าสู่พื้นที่ภายในองค์กร
(ข) องค์กรควรจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงทางกายภาพและกำาหนดมาตรการลดความเสี่ยง
(ค) 3.องค์กรควรกำาหนดข้อกำาหนดด้านความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพและจัดสภาพแวดล้อม
ให้สอดคล้องกับข้อกำาหนดดังกล่าว
(ง) ผนังล้อมรอบของสำานักงานหรือพื้นที่ที่มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ภายในควรสร้างเป็น
ผนังทึบเพื่อให้มีความแข็งแรง ทนทาน และปลอดภัยจากการถูกทุบ ทำาลาย หรือทำาให้เสีย
หาย
(จ) ประตูหรือทางเข้าสำานักงานหรืออาคารควรออกแบบเพื่อให้สามารถป้องกันการบุกรุกทาง
กายภาพ
(ฉ) ประตูหรือทางเข้าสำานักงานหรือพื้นที่ที่มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ภายในควรมีระบบที่
สามารถล็อคได้เพื่อป้องกันการบุกรุกทางกายภาพ
(ช) สำานักงานหรือพื้นที่ที่มรี ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ภายในควรติดตั้งสัญญาณเตือนภัย เพื่อ
แจ้งเตือนเมื่อมีการบุกรุกเกิดขึ้น
(ซ) องค์กรควรกำาหนดให้บุคลากรขององค์กรปิดประตูและหน้าต่างให้ล็อคอยู่เสมอ เช่น ภาย
หลังเลิกงาน นอกเวลาทำาการ เพือ่ ป้องกันการบุกรุกทางกายภาพ
(ฌ) หน้าต่างในบริเวณชั้นหนึ่งของพื้นที่ที่มีความสำาคัญควรมีการป้องกันการถูกทุบให้แตกหรือ
ทำาให้เสียหายเพื่อบุกรุกเข้ามาในพื้นที่สำาคัญนั้น
(ญ) องค์กรควรจัดระบบการรักษาความปลอดภัย เช่น พนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) เพื่อ
ควบคุมการเข้าออกของบุคคลภายนอก
(ฎ) องค์กรควรกำาหนดให้บุคลากรขององค์กรช่วยกันปิดล็อกประตูหนีไฟอยู่เสมอ ทั้งนี้เพื่อ
ป้องกันการบุกรุกของบุคคลภายนอกซึ่งอาจเข้า-ออกอาคารโดยผ่านทางประตูหนีไฟ
(ฏ) ประตูหนีไฟและผนังในบริเวณข้างเคียงควรก่อสร้างให้มีความทนทานต่อความร้อนอย่าง
เพียงพอ
(ฐ) องค์กรควรดำาเนินการตรวจสอบหรือทดสอบประตูหนีไฟเพื่อให้มีความแข็งแรงและทนทาน
อย่างเพียงพอและสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ที่องค์กรต้องปฏิบัติ
ตาม
(ฑ) องค์กรควรดำาเนินการตรวจสอบประตูหนีไฟอย่างสมำ่าเสมอเพื่อดูว่ายังใช้งานได้ตามปกติ
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(ฒ) องค์กรควรดำาเนินการติดตั้งระบบป้องกันการบุกรุกทางกายภาพสำาหรับพื้นที่ที่มีความสำาคัญ
เช่น ห้องเก็บเงิน
(ณ) องค์กรควรดำาเนินการตรวจสอบหรือทดสอบระบบป้องกันการบุกรุกทางกายภาพอย่าง
สมำ่าเสมอเพื่อดูว่ายังใช้งานได้ตามปกติหรือไม่
9.1.2

การควบคุมการเข้าออกพื้นที่สำาคัญ (Physical entry controls)
มาตรการ
พืน้ ที่ที่ต้องการการรักษาความปลอดภัยควรมีการป้องกันการเข้าออกที่เหมาะสมเพื่ออนุญาตให้เข้า
ออกได้เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตแล้วเท่านั้น
แนวทางปฏิบัติ
(ก) องค์กรควรกำาหนดให้มีการลงบันทึกวันและเวลาการเข้า-ออกพื้นทีส่ ำาคัญของผู้ที่มาเยือน
(Visitors)
(ข) องค์กรควรกำาหนดให้มีการจัดเก็บบันทึกการเข้า-ออกสำาหรับพื้นที่สำาคัญเพื่อใช้ในการตรวจ
สอบในภายหลังเมื่อมีความจำาเป็น
(ค) องค์กรควรกำาหนดให้มีการสอดส่องดูแลผู้ที่มาเยือนในพื้นที่หรือบริเวณที่มีความสำาคัญจน
กระทั่งเสร็จสิ้นภารกิจและจากไปเพื่อป้องกันการสูญหายหรือเสียหายของทรัพย์สิน หรือ
ป้องกันการเข้าถึงทางกายภาพโดยไม่ได้รับอนุญาต
(ง) องค์กรควรกำาหนดให้มีการขออนุญาตการเข้าถึงพื้นที่หรือบริเวณที่มีความสำาคัญ เช่น โดยผู้
ให้บริการภายนอก และควรมีเหตุผลชี้แจงที่เพียงพอในการเข้าถึงบริเวณดังกล่าว
(จ) องค์กรควรกำาหนดกลไกในการสร้างความตระหนักให้ผู้ที่มาเยือนเข้าใจในกฎเกณฑ์หรือข้อ
กำาหนดต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติตามในระหว่างที่อยู่ในพื้นที่หรือบริเวณที่มีความสำาคัญ
(ฉ) องค์กรควรกำาหนดมาตรการเพื่อควบคุมการเข้าถึงพื้นทีท่ ี่มีข้อมูลสำาคัญจัดเก็บหรือประมวล
ผลอยู่ที่นั่น
(ช) องค์กรไม่ควรอนุญาตให้ผู้ไม่มีกิจเข้าไปในพื้นที่หรือบริเวณที่มีความสำาคัญ
(ซ) องค์กรควรกำาหนดมาตรการการพิสจู น์ตัวตน เช่น การใช้บัตรรูด การใช้ลายนิ้วมือ เพื่อ
ควบคุมการเข้า-ออกในพื้นที่หรือบริเวณที่มีความสำาคัญ
(ฌ) องค์กรควรกำาหนดให้พนักงานหรือผูร้ ับการว่าจ้างติดบัตรให้เห็นเด่นชัดตลอดระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน
(ญ) องค์กรควรกำาหนดให้ผู้มาเยือนติดบัตรให้เห็นเด่นชัดตลอดระยะเวลาที่อยู่ภายในองค์กร
(ฎ) องค์กรควรกำาหนดให้มีการสร้างความตระหนักเพื่อให้พนักงานแจ้ง รปภ. โดยทันทีที่พบเห็น
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บุคคลแปลกหน้าที่ไม่ตดิ บัตร
(ฏ) องค์กรควรกำาหนดให้มีการสอดส่อง ดูแล และเฝ้าระวังการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการ
ภายนอกในขณะที่ปฏิบัติงานในพื้นที่หรือบริเวณที่มีความสำาคัญ
(ฐ) องค์กรควรกำาหนดให้มีการทบทวนหรือยกเลิกสิทธิการเข้าถึงพื้นที่หรือบริเวณที่มีความ
สำาคัญอย่างสมำ่าเสมอ
9.1.3

การสร้างความมั่นคงปลอดภัยสำาหรับสำานักงาน ห้องทำางาน และอาคารสถานที่ (Securing
offices, rooms and facilities)
มาตรการ
การสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพต่อสำานักงาน ห้องทำางาน และอาคารสถานที่ควรได้รับ
การวางแผนและดำาเนินการอย่างเหมาะสม
แนวทางปฏิบัติ
(ก) มาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพขององค์กรควรสอดคล้องกับกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่องค์กรต้อง
ปฏิบัตติ าม
(ข) องค์กรควรเลือก จัดตั้ง หรือก่อสร้างสำานักงานที่มีความสำาคัญในบริเวณที่สามารถหลีกเลี่ยง
การเข้าถึงพื้นทีด่ ังกล่าวได้โดยบุคคลภายนอก (ซี่งอาจนำาไปสู่การบุกรุกทางกายภาพ การ
วางเพลิง การก่อวินาศกรรม หรืออื่นๆ)
(ค) พื้นที่หรือบริเวณที่มีความสำาคัญ เช่น Data center เป็นต้น ไม่ควรมีการติดป้ายบ่งชี้เพื่อ
แสดงให้เห็นว่าเป็นสถานที่ที่มคี วามสำาคัญ (เช่น ไม่ควรติดป้ายแสดงถึงชื่อของพื้นที่ดังกล่าว)
(ง) องค์กรควรกำาหนดให้มีการป้องกันการเข้าถึงสมุดโทรศัพท์ ไดเร็คทอรี่ หรือเอกสารภายใน
อื่นๆ ซึ่งบ่งชี้ถึงพื้นที่หรือบริเวณที่มีความสำาคัญขององค์กร ซึ่งจะทำาให้ผู้ไม่ประสงค์ดีใช้เป็น
ช่องทางในการบุกรุกทางกายภาพ การวางเพลิง การก่อวินาศกรรม หรืออื่นๆ

9.1.4

การป้องกันภัยคุกคามจากภายนอกและสภาพแวดล้อม (Protecting against external and
environmental threats)
มาตรการ
การป้องกันทางกายภาพต่อความเสียหายจากไฟไหม้ นำ้าท่วม แผ่นดินไหว การระเบิด ความไม่สงบ
ของบ้านเมือง หรือหายนะอื่นๆ ทั้งที่เกิดจากมนุษย์และธรรมชาติ ควรได้รับการวางแผนและดำาเนิน
การอย่างเหมาะสม
แนวทางปฏิบัติ
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(ก) องค์กรควรกำาหนดมาตรการป้องกันอาคารหรือสำานักงานจากภัยคุกคามที่มาจากสภาพ
แวดล้อมภายนอก เช่น ไฟไหม้ นำ้าท่วม เป็นต้น
(ข) องค์กรควรกำาหนดมาตรการสำาหรับการป้องกัน
1) ไฟไหม้
2) การวางระเบิด
3) นำ้ารัว่ หรือซึม ท่อประปาแตก หรือนำ้าท่วมจากสาเหตุอื่นๆ
4) วัตถุเป็นพิษ หรือ
5) การถูกปิดล้อม
6) ภัยคุกคามที่สำาคัญอื่นๆ
(ค) องค์กรควรกำาหนดให้มีการจัดเก็บวัตถุเป็นพิษหรือสารไวไฟไว้ในสถานที่ที่ปลอดภัยและควร
ห่างจากพื้นที่หรือบริเวณที่มีความสำาคัญในระยะที่ไกลเพียงพอ
(ง) องค์กรควรกำาหนดให้มีการจัดเตรียมสถานที่ทที่ ำาหน้าที่เป็นสถานที่สำารองให้อยู่ในระยะห่าง
ที่ไกลจากสถานที่หลักเพียงพอ ทั้งนี้เพื่อให้เมื่อเกิดภัยพิบัติกับสถานที่หลัก เช่น ไฟไหม้ นำ้า
ท่วม จะได้ไม่ส่งกระทบต่อสถานที่สำารองนั้น
(จ) องค์กรควรกำาหนดให้มีการจัดเก็บอุปกรณ์ดับเพลิงไว้ในสถานที่ที่เหมาะสมและสามารถเข้า
ถึงได้โดยง่าย
9.1.5

การปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ต้องการการรักษาความมั่นคงปลอดภัย (Working in secure areas)
มาตรการ
การป้องกันทางกายภาพและแนวทางสำาหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ต้องการการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัย ควรได้รับการวางแผนและดำาเนินการอย่างเหมาะสม
แนวทางปฏิบัติ
(ก) องค์กรควรกำาหนดมาตรการควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการภายนอกที่มา
ปฏิบัติงานในพื้นที่หรือบริเวณสำาคัญขององค์กร
(ข) องค์กรควรดำาเนินการปิดหรือล็อคพื้นที่หรือบริเวณสำาคัญที่ไม่มีบุคลากรขององค์กรดูแลอยู่
ในบริเวณนั้น รวมทั้งสอดส่องดูแลพื้นทีด่ ังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
(ค) องค์กรควรกำาหนดมาตรการห้ามการใช้อุปกรณ์ถ่ายภาพ วีดีโอ และเครื่องอัดเสียงภายใน
พื้นที่หรือบริเวณสำาคัญขององค์กร

9.1.6

การจัดบริเวณสำาหรับการเข้าถึงหรือการส่งมอบพัสดุโดยบุคคลภายนอก (Public access,
delivery, and loading areas)
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มาตรการ
บริเวณที่มกี ารเข้าถึงของบุคคลภายนอก เช่น พื้นทีส่ ำาหรับการส่งมอบพัสดุ หรือพื้นที่อื่นๆ ซึ่งบุคคล
ภายนอกที่เข้ามานั้นอาจเข้าถึงบริเวณต่างๆ ภายในขององค์กรได้โดยไม่ได้รับอนุญาต ควรมีการ
ควบคุม และถ้าเป็นไปได้ ควรแยกออกมาต่างหากจากพื้นที่ที่ใช้สำาหรับจัดเก็บระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เช่น ห้องเครื่อง ทัง้ นี้เพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าถึงพื้นทีส่ ำาคัญโดยไม่ได้รับอนุญาต
แนวทางปฏิบัติ
(ก) องค์กรควรจำากัดการเข้าถึงพื้นที่หรือบริเวณสำาหรับการส่งมอบหรือขนถ่ายพัสดุเพื่อป้องกัน
การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
(ข) องค์กรควรจำากัดบุคลากรหรือผู้ที่สามารถเข้าถึงพื้นที่หรือบริเวณส่งมอบนั้น ทั้งนี้เพื่อป้องกัน
การสูญหายหรือเสียหายของพัสดุที่มกี ารส่งมอบนั้น
(ค) องค์กรควรจัดพื้นที่หรือบริเวณสำาหรับการส่งมอบพัสดุไว้ในบริเวณหนึ่งต่างหากเพื่อหลีก
เลี่ยงการเข้าถึงพื้นที่อื่นๆ ภายในองค์กรโดยผูท้ ำาการส่งมอบ
(ง) องค์กรควรตรวจสอบพัสดุหรือปัจจัยการผลิตที่มีการส่งมอบและอาจเป็นอันตรายต่อองค์กร
ก่อนที่จะโอนย้ายพัสดุนั้นไปยังพื้นที่ทจี่ ะมีการใช้งาน
(จ) องค์กรควรลงทะเบียนและตรวจนับพัสดุที่มีการส่งมอบโดยให้สอดคล้องกับระเบียบพัสดุ
หรือขั้นตอนปฏิบัติสำาหรับการบริหารจัดการทรัพย์สินขององค์กร
(ฉ) องค์กรควรกำาหนดกระบวนการสำาหรับการรับส่งพัสดุขาเข้าและขาออกแยกออกจากกัน
9.2

ความมั่นคงปลอดภัยของอุปกรณ์ (Equipment security)
มีวตั ถุประสงค์เพื่อป้องกันทรัพย์สินขององค์กรจากการสูญหาย การเกิดความเสียหาย การถูกขโมย หรือ
การถูกเปิดเผยหรือเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต และเพื่อป้องกันการทำาให้กิจกรรมการดำาเนินงานต่างๆ ของ
องค์กรเกิดการติดขัดหรือหยุดชะงัก
9.2.1

การจัดวางและการป้องกันอุปกรณ์ (Equipment siting and protection)
มาตรการ
อุปกรณ์ต่างๆ ควรได้รับการจัดตั้งหรือจัดวางไว้อย่างมั่นคงปลอดภัย เพื่อลดความเสี่ยงจากภัย
คุกคามด้านสภาพแวดล้อม อันตราย และโอกาสในการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
แนวทางปฏิบัติ
(ก) องค์กรควรจัดวางอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำาคัญ เช่น เซิร์ฟเวอร์ให้บริการ ไว้ในพื้นที่หรือ
บริเวณที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าถึงพื้นทีด่ ังกล่าวโดยพนักงานหรือบุคคลภายนอกอื่น
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(ข)

(ค)
(ง)

(จ)
(ฉ)

(ช)
(ซ)
(ฌ)
9.2.2

ให้น้อยที่สุด
องค์กรควรจัดวางเครื่องคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในตำาแหน่งที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการมองเห็น
ข้อมูลสำาคัญในเครื่องนั้นโดยบุคคลภายนอก เช่น การหันหน้าจอเข้ามาภายในโดยไม่ให้
ลูกค้าสามารถมองเห็นหน้าจอได้
องค์กรควรแยกเก็บอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีความสำาคัญไว้ในบริเวณหนี่งแยกต่างหาก เพื่อ
ดูแลความปลอดภัยโดยเฉพาะสำาหรับอุปกรณ์เหล่านี้
องค์กรควรกำาหนดมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพ เพื่อลดความเสี่ยง
จากการที่อุปกรณ์ถูกทำาลาย ถูกทำาให้เสียหายทางกายภาพ ถูกขโมย ถูกวางเพลิง ถูกทำาให้
เสียหายโดยวัตถุระเบิด การสั่นสะเทือน สิ่งสกปรก สารเคมีที่มีฤทธิ์ทำาลายหรือกัดกร่อน รังสี
แม่เหล็กไฟฟ้า การแทรกแซงโดยกระแสไฟฟ้าหรือคลื่นแม่เหล็ก นำ้า ฝุ่น ความร้อน และ/
หรือ ความชื้น
องค์กรควรกำาหนดมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้มีการนำาอาหาร เครื่องดื่ม และสูบบุหรี่ใน
บริเวณหรือพื้นทีท่ ี่มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ภายใน เช่น Data center
องค์กรควรกำาหนดให้มีการตรวจสอบ สอดส่อง และดูแลสภาพแวดล้อมภายในบริเวณหรือ
พื้นที่ที่มรี ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ภายใน เพื่อป้องกันความเสียหายต่ออุปกรณ์ที่อยูใ่ น
บริเวณดังกล่าว เช่น การตรวจสอบว่าระดับอุณหภูมิ ความชื้น อยู่ในระดับปกติหรือไม่
องค์กรควรกำาหนดมาตรการเพื่อป้องกันฟ้าผ่าอาคารสำานักงาน และสายสัญญาณสื่อสาร
ต่างๆ
องค์กรควรกำาหนดมาตรการป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าเสียหายจากการที่กระแสไฟฟ้าไม่แน่นอน
หรือไฟฟ้ากระชาก
องค์กรควรกำาหนดมาตรการป้องกันอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีการแพร่กระจาย
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งจะมีการรั่วไหลของข้อมูลไปกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านั้น

ระบบและอุปกรณ์สนับสนุนการทำางานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Supporting utilities)
มาตรการ
อุปกรณ์ต่างๆ ควรได้รับการป้องกันจากปัญหากระแสไฟฟ้าล้มเหลวและการหยุดชะงักอื่นๆ ซึ่งมี
สาเหตุมาจากระบบและอุปกรณ์สนับสนุนการทำางานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเกิดการล้ม
เหลว
แนวทางปฏิบัติ
(ก) องค์กรควรมีระบบสนับสนุนการทำางานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรที่เพียงพอ
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(ข)

(ค)

(ง)
(จ)
(ฉ)
(ช)
(ซ)
(ฌ)
(ญ)

(ฎ)

ต่อความต้องการใช้งาน (เช่น ระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ ระบบควบคุมความชื้น
ระบบกรองกระแสไฟฟ้า ระบบกระแสไฟฟ้าสำารอง เป็นต้น)
องค์กรควรมีระบบสนับสนุนดังต่อไปนี้ที่เพียงพอต่อความต้องการใช้งานของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศขององค์กร
1) ระบบกระแสไฟฟ้า
2) ระบบยูพีเอส
3) เครื่องกำาเนิดกระแสไฟฟ้าสำารอง
4) ระบบนำ้าประปา
5) ระบบให้ความร้อน
6) ระบบระบายอากาศ
7) ระบบปรับอากาศ
องค์กรควรมีการตรวจสอบหรือทดสอบระบบสนับสนุนดังกล่าวอย่างสมำ่าเสมอเพื่อให้มั่นใจ
ได้ว่าระบบยังทำางานได้ตามปกติ และลดความเสี่ยงจากการล้มเหลวในการทำางานของระบบ
เช่น จากการขาดการบำารุงรักษาอย่างสมำ่าเสมอ เป็นต้น
องค์กรควรใช้ระบบยูพีเอสเพื่อป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าเสียหายจากความไม่สมำ่าเสมอของ
กระแสไฟฟ้า
องค์กรควรใช้ระบบยูพีเอสกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนกระบวนการทางธุรกิจ
สำาคัญ
องค์กรควรกำาหนดให้มีการทดสอบระบบยูพีเอสอย่างสมำ่าเสมอโดยทดสอบให้ตรงตามคำา
แนะนำาที่ผู้ผลิตได้ระบุไว้
องค์กรควรมีแผนฉุกเฉินสำาหรับระบบกระแสไฟฟ้า เช่น ในกรณีที่ระบบกระแสไฟฟ้าเกิดการ
ล้มเหลวหรือดับ การเปิดใช้ระบบไฟฟ้าสำารองต้องทำาอย่างไร เป็นต้น
องค์กรควรจัดทำาเครื่องกำาเนิดกระแสไฟฟ้าสำารองเพื่อจ่ายไฟสำารองให้ในกรณีทกี่ ระแสไฟฟ้า
หลักเกิดการหยุดชะงักหรือดับเป็นระยะเวลายาวนาน
องค์กรควรจัดเตรียมนำ้ามันเชื้อเพลิงสำารองอย่างเพียงพอสำาหรับเครื่องกำาเนิดกระแสไฟฟ้า
สำารอง เพื่อเอาไว้ใช้งานในช่วงเกิดเหตุฉุกเฉิน
องค์กรควรจัดให้มีระบบกระแสไฟฟ้าที่มีแหล่งจ่ายมากกว่าหนึ่งแหล่ง เพื่อสนับสนุน
กระบวนการทางธุรกิจสำาคัญ (กล่าวคือกรณีที่ไฟฟ้าจากแหล่งหนึ่งดับไป ยังมีไฟฟ้าอีกแหล่ง
หนึ่งจ่ายสนับสนุนได้)
องค์กรควรจัดทำาสวิตช์ฉุกเฉินไว้ใกล้กับบริเวณทางออกของห้องเครื่อง เพื่อให้สามารถปิด
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(ฏ)
(ฐ)
(ฑ)
(ฒ)
(ณ)
9.2.3

สวิตช์ดับอุปกรณ์ทั้งหมดได้โดยทันทีทันใดและอย่างรวดเร็ว
องค์กรควรจัดทำาระบบไฟส่องสว่างฉุกเฉินเพื่อรองรับในกรณีทกี่ ระแสไฟฟ้าหลักเกิดการ
ขัดข้อง และต้องการแสงสว่างในพื้นที่หรือบริเวณต่างๆ
องค์กรควรมีระบบจ่ายนำ้าที่เพียงพอสำาหรับระบบปรับอากาศทีต่ ้องใช้นำ้าในการทำางาน
องค์กรควรมีระบบจ่ายนำ้าที่เพียงพอเพื่อสนับสนุนระบบดับเพลิงของอาคาร
องค์กรควรมีการติดตั้งระบบแจ้งเตือนเพื่อแจ้งเตือนในกรณีทรี่ ะบบสนับสนุนการทำางาน
ภายในห้องเครื่องทำางานผิดปกติหรือหยุดการทำางาน
องค์กรควรจัดให้มีระบบสายสื่อสารสำารอง (ซึ่งเชื่อมต่อไปยังผู้ให้บริการเครือข่าย และ/หรือ
ผู้ให้บริการโทรคมนาคม) เพื่อใช้เป็นเส้นทางสำารอง

การเดินสายไฟฟ้า สายสื่อสาร และสายสัญญาณอื่นๆ (Cabling security)
มาตรการ
การเดินสายไฟฟ้า สายสื่อสาร และสายสัญญาณอื่นๆ ควรได้รับการป้องกันจากการถูกสกัด ตัด
ขวางการทำางานของสายสัญญาณ (เช่น โดยผู้บุกรุกหรือผู้ไม่ประสงค์ด)ี หรือการทำาให้สายสัญญาณ
เหล่านั้นเกิดการเสียหาย
แนวทางปฏิบัติ
(ก) องค์กรควรจัดให้มีการเดินสายไฟฟ้า สายสื่อสาร หรือสายสัญญาณอื่นๆ จากภายนอกอาคาร
ผ่านลอดเข้ามาทางใต้ดินเพื่อเข้ามาที่ตวั อาคาร (ทั้งนี้เพื่อป้องกันการเข้าถึงสายสัญญาณเหล่า
นั้นโดยผู้ไม่ประสงค์ด)ี
(ข) องค์กรควรหลีกเลี่ยงการเดินสายสัญญาณเครือข่ายขององค์กรในลักษณะที่ต้องผ่านเข้าไปใน
บริเวณที่มีบุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงได้ (บุคคลเหล่านี้อาจลักลอบดักแอบดูข้อมูลในสาย
สัญญาณดังกล่าวได้)
(ค) องค์กรควรกำาหนดให้มีการร้อยสายสัญญาณต่างๆ เข้าไปในท่อ เพื่อป้องกันการดักแอบจับ
สัญญาณ หรือการตัดสายสัญญาณซึ่งทำาให้เกิดความเสียหายได้
(ง) องค์กรควรกำาหนดให้มีการเดินสายสัญญาณสื่อสารและสายไฟฟ้าแยกออกจากกัน เพื่อ
ป้องกันการแทรกแซงของสัญญาณซึ่งกันและกัน
(จ) องค์กรควรกำาหนดให้มีการจัดทำาป้ายชื่อสำาหรับสายสัญญาณและบนอุปกรณ์เพื่อให้สามารถ
ค้นหาเส้นสายสัญญาณทีต่ ้องการได้โดยง่าย เช่น ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากสายสัญญาณมี
ปัญหา เป็นต้น
(ฉ) องค์กรควรกำาหนดให้มีการจัดทำาผังสายสัญญาณสือ่ สารต่างๆ ให้ครบถ้วนและถูกต้อง รวม
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(ช)
(ซ)
(ฌ)
(ญ)

ทั้งปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ
องค์กรควรกำาหนดให้มีการปิดล็อคห้องที่มีสายสัญญาณสื่อสารต่างๆ เพื่อป้องกันการเข้าถึง
โดยบุคคลภายนอก
องค์กรควรกำาหนดให้มีการควบคุมการเข้าถึงห้องที่มีสายสัญญาณสื่อสารต่างๆ เช่น มีเฉพาะ
ผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น จึงจะมีกุญแจเข้าออกห้อง
องค์กรควรกำาหนดให้มีการใช้งานสายไฟเบอร์ออฟติกแทนสายสัญญาณสื่อสารแบบเดิม (เช่น
สายสัญญาณแบบ Coaxial cable) สำาหรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความสำาคัญ
องค์กรควรกำาหนดให้มีการสำารวจระบบสายสัญญาณสื่อสารทั้งหมดอย่างสมำ่าเสมอเพื่อตรวจ
หาการติดตั้งอุปกรณ์ดักจับสายสัญญาณโดยผู้ไม่ประสงค์ดี

9.2.4

การบำารุงรักษาอุปกรณ์ (Equipment maintenance)
มาตรการ
อุปกรณ์ต่างๆ ควรได้รับการบำารุงรักษาอย่างถูกต้องเพื่อให้มีสภาพความพร้อมใช้อย่างต่อเนื่องและ
เพื่อให้อยู่ในสภาพที่มคี วามสมบูรณ์ต่อการใช้งาน
แนวทางปฏิบัติ
(ก) องค์กรควรกำาหนดให้มีการบำารุงรักษาอุปกรณ์ตามรอบระยะเวลาที่แนะนำาโดยผู้ผลิต
(ข) องค์กรควรกำาหนดให้มีการปฏิบัติตามคำาแนะนำาในการบำารุงรักษาอุปกรณ์ตามที่ผู้ผลิต
แนะนำา
(ค) องค์กรควรกำาหนดให้มีการจัดเก็บบันทึกกิจกรรมการบำารุงรักษาอุปกรณ์สำาหรับการให้
บริการทุกครั้ง เพื่อใช้ในการตรวจสอบหรือประเมินในภายหลัง
(ง) องค์กรควรกำาหนดให้มีการจัดเก็บบันทึกปัญหาและข้อบกพร่องของอุปกรณ์ที่พบ เพื่อใช้ใน
การประเมินและปรับปรุงอุปกรณ์ดังกล่าวในภายหลัง
(จ) องค์กรควรกำาหนดให้มีการควบคุม สอดส่อง และดูแลการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการภายนอก
ที่มาทำาการบำารุงรักษาอุปกรณ์ภายในองค์กร
(ฉ) องค์กรควรกำาหนดให้มีการควบคุมการส่งอุปกรณ์ออกไปซ่อมแซมนอกสถานที่ ทั้งนี้เพื่อ
ป้องกันการสูญหายหรือการเข้าถึงข้อมูลในอุปกรณ์โดยไม่ได้รับอนุญาต
(ช) องค์กรควรกำาหนดให้มีการอนุมตั ิการเข้าถึงอุปกรณ์ที่มีข้อมูลสำาคัญโดยผู้ให้บริการภายนอก
(ที่มาทำาการบำารุงรักษาอุปกรณ์) เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต ในบาง
กรณีควรลบข้อมูลที่สำาคัญออกจากอุปกรณ์ดังกล่าวก่อนที่จะอนุญาตให้ทำาการบำารุงรักษา

9.2.5

การป้องกันอุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่นอกสำานักงาน (Security of equipment off-premises)
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มาตรการ
องค์กรควรกำาหนดให้มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยต่ออุปกรณ์ขององค์กรทีใ่ ช้งานอยู่นอก
สำานักงาน การรักษาความมั่นคงปลอดภัยควรพิจารณาจากความเสี่ยงต่างๆ ที่มีต่ออุปกรณ์เมื่อต้อง
มีการปฏิบัติงานกับอุปกรณ์นั้นนอกสถานที่
แนวทางปฏิบัติ
(ก) องค์กรควรกำาหนดให้มีมาตรการความปลอดภัยเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการนำาอุปกรณ์
หรือทรัพย์สินขององค์กร เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ออกไปใช้งานนอกองค์กร
(ข) ก่อนนำาอุปกรณ์หรือทรัพย์สินออกไปใช้งานนอกองค์กร องค์กรควรกำาหนดให้มีการขอ
อนุญาตก่อนนำาอุปกรณ์หรือทรัพย์สินนั้นออกไปใช้งานนอกองค์กร
(ค) องค์กรควรกำาหนดให้พนักงานไม่ทิ้งอุปกรณ์หรือทรัพย์สินขององค์กรไว้โดยลำาพังในที่
สาธารณะ
(ง) องค์กรควรกำาหนดให้พนักงานดูแลอุปกรณ์หรือทรัพย์สินขององค์กรเสมือนเป็นทรัพย์สินของ
ตนเอง
(จ) องค์กรควรกำาหนดให้พนักงานจัดเก็บอุปกรณ์หรือทรัพย์สินขององค์กรไว้ในสถานที่ที่มีความ
ปลอดภัย เช่น มีการใส่ตู้และล็อคกุญแจไว้ เป็นต้น
(ฉ) องค์กรควรกำาหนดให้พนักงานปฏิบัตติ ามคำาแนะนำาและคำาเตือนของผู้ผลิตในการใช้งาน
อุปกรณ์หรือทรัพย์สินขององค์กรนั้น
(ช) องค์กรควรกำาหนดให้พนักงานระมัดระวังและป้องกันอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จากบริเวณที่มี
สนามแม่เหล็กที่มีความเข้มข้นสูง
(ซ) องค์กรควรกำาหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงและกำาหนดมาตรการลดความเสี่ยงสำาหรับการ
ปฏิบัติงานจากที่บ้านโดยใช้อุปกรณ์หรือทรัพย์สินขององค์กร
(ฌ) องค์กรควรกำาหนดให้พนักงานปฏิบัตติ ามนโยบายเหล่านี้เมื่อมีการใช้งานอุปกรณ์หรือ
ทรัพย์สินขององค์กรจากที่บ้าน
1) นโยบายการป้องกันทรัพย์สิน
2) นโยบายควบคุมการเข้าถึง
(ญ) องค์กรควรกำาหนดให้พนักงานใช้วิธีการเชื่อมต่อเข้าสูร่ ะบบคอมพิวเตอร์จากระยะไกลที่
องค์กรได้กำาหนดไว้สำาหรับการเข้าถึงเครือข่ายขององค์กรจากที่บ้าน
9.2.6

การกำาจัดอุปกรณ์หรือการนำาอุปกรณ์กลับมาใช้งานอีกครั้ง (Secure disposal or re-use of
equipment)
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มาตรการ
อุปกรณ์ที่มีสื่อบันทึกข้อมูลควรได้รับการตรวจสอบว่าข้อมูลสำาคัญและซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ที่เก็บอยู่
บนสื่อบันทึกดังกล่าวได้ถูกลบทิ้ง หรือถูกบันทึกทับก่อนที่จะทิ้งหรือกำาจัดอุปกรณ์ดังกล่าวไป (ทั้งนี้
เพื่อเป็นการป้องกันข้อมูลดังกล่าวหากมีการนำาอุปกรณ์กลับมาใช้งานอีกครั้ง)
แนวทางปฏิบัติ
(ก) องค์กรควรกำาหนดมาตรการการทำาลายข้อมูลในอุปกรณ์สำาหรับจัดเก็บข้อมูลที่มีข้อมูลสำาคัญ
ก่อนที่จะกำาจัดอุปกรณ์ดังกล่าว
(ข) องค์กรควรกำาหนดมาตรการทางเทคนิคในการลบหรือเขียนข้อมูลทับลงบนข้อมูลสำาคัญใน
อุปกรณ์สำาหรับจัดเก็บข้อมูลก่อนที่จะอนุญาตให้ผู้อื่นนำาอุปกรณ์นั้นไปใช้งานต่อ เพื่อป้องกัน
ไม่ให้ข้อมูลเหล่านั้นสามารถเข้าถึงได้
9.2.7

การนำาทรัพย์สินขององค์กรออกนอกสำานักงาน (Removal of property)
มาตรการ
อุปกรณ์ ข้อมูล หรือซอฟต์แวร์ขององค์กรไม่ควรมีการนำาออกไปนอกองค์กร เว้นเสียแต่จะได้รับ
อนุญาตแล้วเท่านั้น
แนวทางปฏิบัติ
(ก) องค์กรควรกำาหนดผู้มอี ำานาจในการเคลื่อนย้ายหรือนำาอุปกรณ์ขององค์กรออกนอกสำานักงาน
(ข) องค์กรควรกำาหนดระยะเวลาของการนำาอุปกรณ์ขององค์กรออกไปใช้งานนอกสำานักงาน
(ค) เมื่อมีการนำาอุปกรณ์ส่งคืน องค์กรควรกำาหนดให้มีการตรวจสอบว่าระยะเวลาที่ส่งคืนตรงกับ
ระยะเวลาที่อนุญาตไว้หรือไม่ และอุปกรณ์เกิดการชำารุดเสียหายหรือไม่
(ง) องค์กรควรกำาหนดให้มีการบันทึกข้อมูลการนำาอุปกรณ์ขององค์กรออกไปใช้งานนอก
สำานักงาน เพื่อเอาไว้เป็นหลักฐานป้องกันการสูญหาย รวมทั้งสามารถบันทึกข้อมูลเพิ่มเติม
เมื่อนำาอุปกรณ์ส่งคืน

10. การบริหารจัดการด้านการสื่อสารและการปฏิบัติการ (Communications and operations
management)
10.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ (Operational procedures and responsibilities)
มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้การดำาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปอย่างถูกต้องและ
มั่นคงปลอดภัย
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10.1.1

ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นลายลักษณ์อกั ษร (Documented operating procedures)
มาตรการ
คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานควรมีการจัดทำา ปรับปรุงให้ทันสมัย และอนุญาตให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถ
เข้าถึงหรือนำาไปใช้งาน
แนวทางปฏิบัติ
(ก) องค์กรควรกำาหนดให้มีการจัดทำาขั้นตอนปฏิบัติอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรสำาหรับกิจกรรม
การปฏิบัติงานกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ข) องค์กรควรกำาหนดให้มีการจัดทำาขั้นตอนปฏิบัติดังนี้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
1) การปฏิบัติงานในห้องเครือ่ ง
2) การเปิดและปิดระบบงาน เช่น การเปิดเครือ่ ง ปิดเครื่อง เปิดระบบงาน ปิดระบบงาน
เปิดบริการ ปิดบริการ เป็นต้น
3) การสำารองข้อมูล
4) การบำารุงรักษาระบบและอุปกรณ์
5) การบริหารจัดการระบบงาน
6) การจัดการกับสื่อบันทึกข้อมูล เช่น การทำาป้ายชื่อบ่งชี้ การลบ การป้องกันการนำาสื่อ
บันทึกข้อมูลกลับมาใช้งานอีกครั้ง
7) การส่งงานเข้าไปประมวลผลในเครื่องคอมพิวเตอร์ และการจัดการกับข้อผิดพลาดที่
เกิดขึ้น
8) การประมวลผลข้อมูล เช่น ขั้นตอนในการนำาข้อมูลเข้าระบบงาน การประมวลผล
และการแสดงผล
9) การใช้งานโปรแกรมยูทิลติ ี้ (โปรแกรมที่จดั หามาหรือที่เป็นประเภทฟรีแวร์หรือแชร์
แวร์ที่ได้มาทางอินเทอร์เน็ต และเป็นประโยชน์กับงานที่ปฏิบัติในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง)
10) การรายงานและการจัดการกับเหตุเสียที่เกิดขึ้นกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
11) การจัดการกับการล้มเหลวของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
12) การกู้คืนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
13) การจัดการกับข้อมูลล็อกของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ข้อมูลล็อกหมายถึงข้อมูลที่
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้บันทึกไว้ซึ่งแสดงถึงกิจกรรมต่างๆ ของระบบนั้นที่เกิด
ขึ้น)
(ค) องค์กรควรกำาหนดให้มีผรู้ ับผิดชอบในการจัดทำาเอกสารขั้นตอนปฏิบัติในข้างต้น และกำาหนด
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(ง)

ให้มีการปรับปรุงเอกสารดังกล่าวอย่างสมำ่าเสมอ
องค์กรควรกำาหนดขั้นตอนปฏิบัตสิ ำาหรับการควบคุมการเปลี่ยนแปลงต่อเอกสารขั้นตอน
ปฏิบัตดิ ังกล่าว และกำาหนดผู้มอี ำานาจในการควบคุมการดำาเนินการ

10.1.2

การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change management)
มาตรการ
การเปลี่ยนแปลงต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศควรมีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่างๆ เช่น
ความเสี่ยงที่ทำาให้ระบบไม่สามารถให้บริการได้
แนวทางปฏิบัติ
(ก) องค์กรควรกำาหนดขั้นตอนปฏิบัตสิ ำาหรับการควบคุมการเปลี่ยนแปลงต่อระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศขององค์กร เช่น การเปลี่ยนแปลงต่อซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ของระบบงาน
ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ เป็นต้น
(ข) ขั้นตอนปฏิบัติฯ ควรมีขั้นตอนการดำาเนินการดังนี้
1) ระบุและบันทึกระดับผลกระทบและความเร่งด่วนของการเปลี่ยนแปลงที่ขออนุมัติ
เช่น มากหรือน้อย เร่งด่วนหรือปกติ เป็นต้น
2) ระบุเหตุผลของการขอเปลี่ยนแปลง
3) บันทึกรายละเอียดการดำาเนินการที่เกี่ยวข้อง
4) กำาหนดให้มีการวางแผนการดำาเนินการ
5) กำาหนดให้มีการทดสอบตามความจำาเป็น
6) กำาหนดให้มีการแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
7) กำาหนดให้มีการวางแผนหรือขั้นตอนปฏิบัติสำาหรับการถอยหลังกลับสำาหรับกรณีทที่ ำา
แล้วไม่สำาเร็จ
8) กำาหนดผู้มอี ำานาจในการอนุมัติให้ดำาเนินการ
(ค) องค์กรควรกำาหนดผู้มอี ำานาจในการปรับปรุงหรือแก้ไขขั้นตอนปฏิบัติดังกล่าว

10.1.3

การแบ่งงานและหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ (Segregation of duties)
มาตรการ
งานและหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรควรมีการแบ่งแยกอย่างเหมาะสมเพื่อลดโอกาสในการ
เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขทรัพย์สินสารสนเทศขององค์กรโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือโดยไม่ได้ตั้งใจ หรือ
ลดโอกาสในการใช้ทรัพย์สินสารสนเทศขององค์กรผิดวัตถุประสงค์
แนวทางปฏิบัติ
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(ก) องค์กรควรกำาหนดให้การปฏิบัติงานที่มีความสำาคัญมากมีการแยกหน้าที่ความรับผิดชอบออก
จากกันโดยมีผู้ปฏิบัติงานมากกว่าหนึ่งคน เช่น เพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้
(ข) องค์กรควรป้องกันไม่ให้งานที่มีความสำาคัญสามารถดำาเนินการได้ตั้งแต่ต้นจนจบได้ด้วย
บุคคลเพียงคนเดียว
(ค) องค์กรควรกำาหนดมาตรการเพื่อป้องกันการสมรูร้ ่วมคิด
(ง) องค์กรควรกำาหนดให้ผู้บังคับบัญชามีการสอดส่องดูแลอย่างใกล้ชดิ สำาหรับงานที่มีความเสี่ยง
ต่อการเกิดความเสียหายกับองค์กร แม้วา่ จะมีการแยกหน้าที่ความรับผิดชอบออกจากกัน
แล้วก็ตาม
(จ) องค์กรควรกำาหนดให้มีการจัดเก็บหลักฐานที่สามารถใช้ตรวจสอบได้ในภายหลังสำาหรับงานที่
มีความเสี่ยงต่อการเกิดความเสียหายกับองค์กรแม้วา่ จะมีการแยกหน้าที่ความรับผิดชอบออก
จากกันแล้วก็ตาม
(ฉ) องค์กรควรกำาหนดให้มีการตรวจสอบการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบออกจากกันอย่าง
สมำ่าเสมอ
10.1.4

การแยกระบบสำาหรับการพัฒนา การทดสอบ และให้บริการออกจากกัน (Separation of
development, test, and operational facilities)
มาตรการ
ระบบสำาหรับการพัฒนา การทดสอบ และให้บริการควรมีการแยกออกจากกัน เพื่อลดความเสี่ยงใน
การเข้าถึงหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขต่อระบบสำาหรับให้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาต
แนวทางปฏิบัติ
(ก) องค์กรควรพิจารณาแยกเครื่องของระบบงานสำาหรับการพัฒนา การทดสอบ และการให้
บริการออกจากกันตามความจำาเป็น เช่น เพื่อป้องกันผลกระทบจากการทำางานของระบบ
งานหนึ่งที่มีต่ออีกระบบงานหนึ่ง ป้องกันการเข้าถึงข้อมูลบนเครื่องให้บริการโดยไม่ได้รับ
อนุญาต
(ข) องค์กรควรกำาหนดให้มีแนวทางสำาหรับใช้ในการแยกระบบงานสำาหรับการพัฒนา การ
ทดสอบ และการให้บริการออกจากกัน
(ค) องค์กรควรกำาหนดให้มีมาตรการเพื่อควบคุมการถ่ายโอนระบบงานจากเครื่องที่ใช้สำาหรับการ
พัฒนาไปสู่เครื่องที่ใช้สำาหรับการให้บริการ
(ง) องค์กรควรกำาหนดให้มีการป้องกันการเข้าถึงซอฟต์แวร์ทูลและยูทิลติ ี้ที่ใช้สำาหรับการพัฒนา
ระบบงานโดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น ผูท้ ี่ทำาหน้าทีต่ ิดตั้งบนเครื่องให้บริการไม่ควรมีสิทธิในการ
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เข้าถึงซอฟต์แวร์ทูลดังกล่าวบนเครื่องสำาหรับการพัฒนา
(จ) องค์กรควรกำาหนดให้มีการติดตั้งระบบงานสำาหรับการทดสอบให้เหมือนหรือใกล้เคียงกับ
ระบบงานสำาหรับให้บริการจริงให้มากที่สุด เพื่อให้สามารถค้นหาปัญหาที่เกิดขึ้นได้เร็วที่สุด
ถ้าการทำางานของทั้งสองระบบงานได้ผลลัพธ์ไม่เหมือนกัน
(ฉ) องค์กรควรกำาหนดให้มีการแยกบัญชีผู้ใช้งาน (กล่าวคือบัญชีของผู้พัฒนาระบบ ผูด้ ูแลระบบ
เป็นต้น) ออกจากกันสำาหรับระบบงานที่ใช้ในการพัฒนา ทดสอบ และให้บริการจริง
(ช) องค์กรควรกำาหนดให้มีมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้มีการนำาข้อมูลสำาคัญไปใช้ในการติดตั้งบน
ระบบสำาหรับการทดสอบหรือพัฒนา
10.2 การบริหารจัดการการให้บริการโดยผู้ให้บริการภายนอก (Third party service delivery management)
มีวตั ถุประสงค์เพื่อดำาเนินการจัดทำาและรักษาระดับความมั่นคงปลอดภัยและระดับการให้บริการโดยผู้ให้
บริการภายนอกให้เป็นไปตามข้อตกลงการให้บริการที่จดั ทำาไว้ระหว่างองค์กรกับผู้ให้บริการภายนอก
10.2.1

การให้บริการโดยผู้ให้บริการภายนอก (Service delivery)
มาตรการ
มาตรการความมั่นคงปลอดภัย นิยามของบริการที่องค์กรต้องการ และระดับการให้บริการควรได้
รับการระบุไว้ในข้อตกลงการให้บริการโดยผู้ให้บริการภายนอก ทุกหัวข้อทีก่ ำาหนดไว้นั้นควรได้รับ
การปฏิบัติ ดำาเนินการ และดูแลอย่างต่อเนื่องโดยผูใ้ ห้บริการภายนอกนั้น
แนวทางปฏิบัติ
(ก) องค์กรควรกำาหนดนิยามของบริการทีต่ ้องการ ระดับการให้บริการทีพ่ ึงประสงค์ การจัดการ
และมาตรการความมั่นคงปลอดภัยไว้ในข้อตกลงการให้บริการระหว่างองค์กรกับผู้ให้บริการ
ภายนอก
(ข) องค์กรควรกำาหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงและกำาหนดแผนการลดความเสี่ยงก่อนการ
ถ่ายโอนงานให้กับผู้ให้บริการภายนอก
(ค) องค์กรควรกำาหนดให้มีการวางแผนการถ่ายโอนงานก่อนทีจ่ ะมีการถ่ายโอนงานให้กับผู้ให้
บริการภายนอก เช่น เมื่อมีการเปลี่ยนผู้ให้บริการไปเป็นอีกรายหนึ่ง
(ง) สำาหรับงานที่มีการทำาสัญญาการให้บริการกับผู้ให้บริการภายนอก องค์กรควรมีมาตรการ
กำาหนดให้ผู้ให้บริการภายนอก
(จ) ต้องสามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็วภายหลังจากเกิดเหตุหยุดชะงักต่อกระบวนการสำาคัญ
ทางธุรกิจขององค์กร
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(ฉ) ต้องจัดทำาแผนสร้างความต่อเนื่องทางธุรกิจที่สามารถช่วยในการกู้กลับคืนกระบวนการสำาคัญ
ทางธุรกิจขององค์กร แผนสร้างความต่อเนื่องของผู้ให้บริการภายนอกควรระบุถึงความ
สามารถในการตอบสนองเพื่อสามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็วภายหลังจากเกิดเหตุหยุด
ชะงักต่อกระบวนการสำาคัญทางธุรกิจขององค์กร
10.2.2

การเฝ้าระวังและทบทวนการให้บริการโดยผู้ให้บริการภายนอก (Monitoring and review of
third party services)
มาตรการ
บริการ รายงาน (เช่น รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น) และบันทึกข้อมูลหรือการปฏิบัติงานต่างๆ
ที่มกี ารให้บริการหรือจัดทำาโดยผู้ให้บริการภายนอก ควรได้รับการเฝ้าระวัง ติดตาม และทบทวน
อย่างสมำ่าเสมอ รวมทั้งการดำาเนินการตรวจสอบเพื่อดูความสอดคล้องในการปฏิบัติตาม (เช่น
นโยบายทีก่ ำาหนดให้ปฏิบัตติ าม) ก็ควรมีการดำาเนินการอย่างสมำ่าเสมอด้วย
แนวทางปฏิบัติ
(ก) องค์กรควรกำาหนดให้มีการติดตามการให้บริการของผู้ให้บริการภายนอกเพือ่ ให้เป็นไปตาม
หรือสอดคล้องกับเงื่อนไขการจ้างงานที่ระบุไว้ในข้อตกลงการให้บริการ
(ข) องค์กรควรกำาหนดให้ผู้ให้บริการภายนอกต้องทำาการรายงานเหตุการณ์ความมั่นคงปลอดภัย
หรือจุดอ่อนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พบซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับบริการที่จา้ ง
(ค) องค์กรควรกำาหนดให้มีการเฝ้าระวัง ติดตาม และตรวจสอบระดับการให้บริการที่ได้รับจากผู้
ให้บริการภายนอกอย่างสมำ่าเสมอ
(ง) องค์กรควรกำาหนดให้ผู้ให้บริการภายนอกต้องจัดทำารายงานการให้บริการอย่างสมำ่าเสมอ
(จ) องค์กรควรกำาหนดให้มีการทบทวนรายงานการให้บริการโดยผูใ้ ห้บริการภายนอกอย่าง
สมำ่าเสมอ
(ฉ) องค์กรควรกำาหนดให้มีการทบทวนข้อมูลหรือหลักฐานการปฏิบัติงานต่างๆ ของผู้ให้บริการ
ภายนอกอย่างสมำ่าเสมอ
(ช) องค์กรควรกำาหนดให้มีการประชุมสรุป ทบทวน หรือรายงานความคืบหน้าของการปฏิบัติ
งานของผู้ให้บริการภายนอกอย่างสมำ่าเสมอ ซึ่งรวมถึงการประชุมเกี่ยวกับเหตุการณ์ความ
มั่นคงปลอดภัยที่สำาคัญๆ ที่เกิดขึ้นและกระทบกับบริการที่จ้าง
(ซ) องค์กรควรกำาหนดให้มีการทบทวนเหตุการณ์ความมั่นคงปลอดภัย การล้มเหลวหรือการหยุด
ชะงักของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นโดยพิจารณาควบคู่กับข้อมูล
หรือหลักฐานการปฏิบัติงานต่างๆ ของผู้ให้บริการภายนอก
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(ฌ) เหตุการณ์ความมั่นคงปลอดภัยที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับบริการที่จา้ งควรได้รับการจัดการให้
สอดคล้องกับข้อตกลงการให้บริการ นโยบาย แนวทาง และ/หรือ ขั้นตอนปฏิบัติที่ได้กำาหนด
ไว้
(ญ) องค์กรควรกำาหนดให้ผู้ให้บริการภายนอกต้องมีกลไกในการบริหารจัดการและแก้ไขเหตุเสียที่
เกิดขึ้นซึ่งกระทบกับบริการที่จา้ ง
(ฎ) องค์กรควรกำาหนดให้มีผรู้ ับผิดชอบในการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับผู้ให้บริการภายนอก
เช่น มีข้อมูลสำาหรับติดต่อ มีความคุ้นเคยกับผู้ให้บริการภายนอกดีพอ เป็นต้น
(ฏ) องค์กรควรกำาหนดให้มีผรู้ ับผิดชอบ (ในส่วนของผู้ให้บริการภายนอก) ในการดูแลและสอด
ส่องการให้บริการเพื่อให้เป็นไปตามหรือสอดคล้องกับข้อตกลงการให้บริการที่ได้กำาหนดไว้
(ฐ) องค์กรควรกำาหนดให้ผู้ให้บริการภายนอกต้องจัดสรรทรัพยากรทีจ่ ำาเป็นและผู้ที่มีความรู้และ
ความสามารถทางเทคนิคเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานให้กับองค์กรได้อย่างราบรื่น
(ฑ) เมื่อพบว่าผู้ให้บริการภายนอกไม่สามารถให้บริการได้ตามระดับการให้บริการที่ได้ตกลงกันไว้
องค์กรควรกำาหนดให้ผู้ให้บริการภายนอกนำาเสนอแผนการดำาเนินการเชิงปรับปรุงหรือแก้ไข
ตามความความจำาเป็น
(ฒ) องค์กรควรกำาหนดให้มีการเฝ้าระวังและควบคุมการเข้าถึงระบบงานและข้อมูลสำาคัญของ
องค์กรโดยผู้ให้บริการภายนอก เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลนั้น
(ณ) องค์กรควรกำาหนดให้มีการรายงานกิจกรรมการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ต่อระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศขององค์กรโดยผู้ให้บริการภายนอกเพื่อให้ผู้มีอำานาจหรือผู้ที่เกี่ยวข้องขององค์กร
ได้รับทราบ
10.2.3

การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงการให้บริการโดยผู้ให้บริการภายนอก (Managing changes to
third party services)
มาตรการ
การเปลี่ยนแปลงต่อการให้บริการโดยผู้ให้บริการภายนอก ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงในนโยบายและขั้น
ตอนปฏิบัติดา้ นความมั่นคงปลอดภัยที่ต้องปฏิบัติตาม ควรมีการควบคุมการดำาเนินการ โดย
พิจารณาถึงระดับความสำาคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและกระบวนการทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
กับการให้บริการโดยผู้ให้บริการภายนอกนั้น และมีการทบทวนการประเมินความเสี่ยงใหม่
แนวทางปฏิบัติ
(ก) องค์กรควรกำาหนดให้มีการปรับปรุงข้อตกลงการให้บริการ โดยทบทวนจากผลการดำาเนิน
งานตลอดทั้งปีของผู้ให้บริการภายนอกนั้น
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(ข) ในการทบทวนการให้บริการโดยผู้ให้บริการภายนอก องค์กรควรกำาหนดให้ผู้ให้บริการ
ภายนอกนำาเสนอแผนหรือแนวทางในการปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น เช่น แผนในการ
ปรับปรุงการให้บริการในปีถัดไป
(ค) องค์กรควรกำาหนดให้มีการติดตามการให้บริการโดยผู้ให้บริการภายนอกตามแนวทางหรือ
แผนที่นำาเสนอนั้น
(ง) องค์กรควรกำาหนดให้มีการแจ้งให้ผู้ให้บริการภายนอกให้ได้รับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่อ
นโยบายและขั้นตอนปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการภายนอกนั้น
(จ) องค์กรควรกำาหนดให้มีการปรับปรุงข้อตกลงการให้บริการโดยผู้ให้บริการภายนอกเพือ่ ให้
สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงในนโยบายและขั้นตอนปฏิบัติดังกล่าว (ที่ได้มีการปรับปรุงหรือ
เปลี่ยนแปลงนั้น)
(ฉ) องค์กรควรกำาหนดให้มีการควบคุมหรือกำาหนดให้ผู้ให้บริการภายนอกต้องจัดการหรือแก้ไข
เหตุการณ์ความมั่นคงปลอดภัยที่พบเพื่อปิดเหตุการณ์นั้นหรือปรับปรุงความมั่นคงปลอดภัย
ให้ดียิ่งขึ้น
(ช) องค์กรควรกำาหนดให้มีมาตรการเพื่อควบคุมการเปลี่ยนแปลงต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขององค์กรโดยผู้ให้บริการภายนอก เช่น การเปลี่ยนเทคโนโลยีใหม่ การติดตั้งผลิตภัณฑ์ใหม่
การปรับปรุงอุปกรณ์เครือข่าย การย้ายสถานที่ตดิ ตั้งของระบบหรืออุปกรณ์ เป็นต้น
10.3 การวางแผนและการตรวจรับระบบ (System planning and acceptance)
มีวตั ถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงจากความล้มเหลวของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้น้อยที่สุด
10.3.1

การบริหารจัดการขีดความสามารถของระบบ (Capacity management)
มาตรการ
การใช้ทรัพยากรของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศควรมีการเฝ้าระวัง ติดตาม และปรับปรุงอย่างต่อ
เนื่อง รวมทั้งคาดการณ์สำาหรับความต้องการเพิ่มเติมในอนาคต เพื่อให้มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อ
ความต้องการใช้งาน
แนวทางปฏิบัติ
(ก) องค์กรควรมีการกำาหนดความต้องการและวางแผนด้านขีดความสามารถของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้รองรับต่อความต้องการในอนาคต เช่น วางแผนสำาหรับปีถัดไป
(ข) แผนด้านขีดความสามารถของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศควรพิจารณาปริมาณหรือแนวโน้ม
ของความต้องการที่เพิ่มขึ้น และกำาหนดความต้องการเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณ
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(ค)
(ง)

(จ)
(ฉ)

(ช)

(ซ)

10.3.2

ความต้องการที่เพิ่มขึ้นนั้น
องค์กรควรพิจารณาวางแผนการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยคำานึงถึงระยะเวลาที่
จะได้รับระบบดังกล่าว เพื่อให้ทันกาลและทันต่อความต้องการใช้งาน
องค์กรควรกำาหนดให้มีการเฝ้าระวังและติดตามทรัพยากรของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีสภาพความพร้อมใช้งานและประสิทธิภาพที่เพียงพอต่อการใช้งานทั้ง
ปัจจุบันและอนาคต
องค์กรควรกำาหนดให้มีการปรับแต่งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อปรับปรุงสภาพความ
พร้อมใช้งานและประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น
องค์กรควรมีการกำาหนดค่าการใช้งานทรัพยากรของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นตำ่าสุด
เช่น การใช้งานซีพียู หน่วยความจำา พื้นทีด่ ิสก์ เป็นต้น เพื่อให้มีการแจ้งเตือนหากระบบมีการ
ใช้ทรัพยากรเกินกว่าค่าขั้นตำ่าสุดทีก่ ำาหนดไว้นั้น
องค์กรควรกำาหนดให้มีการติดตามปริมาณการใช้งานทรัพยากรของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างต่อเนื่องและเก็บผลการติดตามนั้นไว้เป็นข้อมูลแนวโน้มหรือสถิติการใช้งาน
ทรัพยากรของระบบ
องค์กรควรกำาหนดให้มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลแนวโน้มการใช้ทรัพยากรของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อวางแผนปรับปรุง แก้ไข รวมทั้งกำาหนดมาตรการป้องกันตามความ
จำาเป็นสำาหรับระบบเหล่านั้น

การตรวจรับระบบ (System acceptance)
มาตรการ
เกณฑ์ในการตรวจรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ระบบที่ปรับปรุงเพิ่มเติม หรือระบบที่เป็นรุ่น
ใหม่ ควรมีการกำาหนดขึ้นมา เพือ่ ใช้ในการตรวจรับ รวมทั้งการทำาการทดสอบที่เหมาะสมต่างๆ ควร
มีการดำาเนินการในระหว่างที่ยังพัฒนาระบบอยู่ก่อนที่จะตรวจรับระบบนั้น
แนวทางปฏิบัติ
(ก) องค์กรควรกำาหนดเกณฑ์สำาหรับการตรวจรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่อย่างเป็นลาย
ลักษณ์อักษร
(ข) องค์กรควรกำาหนดให้มีการตรวจสอบว่าเกณฑ์ที่ใช้ในการตรวจรับมีความเหมาะสมหรือไม่
และจะต้องปรับปรุงเพิ่มเติมอย่างไร
(ค) องค์กรควรกำาหนดให้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจรับเพื่อร่วมกันกำาหนดเกณฑ์ที่ใช้สำาหรับ
การตรวจรับ
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(ง)

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ระบบงานที่เพิ่งพัฒนาขึ้นมาใหม่ ระบบงานเวอร์ชันใหม่
เป็นต้น ควรได้รับการตรวจรับอย่างเป็นทางการก่อนที่จะนำาไปติดตั้งและใช้งานจริง
(จ) เกณฑ์การตรวจรับควรพิจารณาหรือกำาหนดรายละเอียดดังนี้
1) กำาหนดความต้องการด้านขีดความสามารถของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการ
จัดหานั้น
2) กำาหนดให้มีการทดสอบหรือตรวจสอบมาตรการความมั่นคงปลอดภัยของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศนั้น
3) กำาหนดให้มีการส่งมอบคู่มือที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น
4) กำาหนดให้มีการอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น
5) กำาหนดให้มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยคำานึงถึงความยากง่ายในการใช้
งาน (User friendliness)
6) กำาหนดให้มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยคำานึงถึงการป้องกันความผิด
พลาดโดยมนุษย์ในการใช้งานระบบ (Human errors)
7) กำาหนดให้มีการหารือหรือประชุมกับผู้ใช้งานหรือเจ้าหน้าที่ทางเทคนิคขององค์กรที่
เกี่ยวข้องเป็นระยะๆ เพื่อรายงานความคืบหน้าหรือปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ทีพ่ บ
8) กำาหนดให้มีการทดสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยผู้ใช้งานและผ่านการตรวจรับก็
ต่อเมื่อตรงหรือสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน และสอดคล้องกับเกณฑ์ที่
กำาหนดไว้ทุกข้อ
9) ในกรณีที่เป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการความต่อเนื่องในการให้บริการสูง
10) กำาหนดให้มีการระบุข้อกำาหนดด้านความต้องการในการกู้คืนระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศนั้น
11) กำาหนดให้ผู้ให้บริการภายนอกต้องจัดเตรียมแผนสร้างความต่อเนื่องเพื่อให้สามารถให้
บริการองค์กรได้อย่างรวดเร็วเช่น เมื่อเกิดเหตุหยุดชะงักหนึ่งต่อระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศขององค์กร
10.4 การป้องกันโปรแกรมไม่พึงประสงค์ (Protection against malicious and mobile code)
มีวตั ถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสียหายต่อซอฟต์แวร์และข้อมูลจากการถูกทำาลายโดยโปรแกรมไม่พึง
ประสงค์
10.4.1

การป้องกันโปรแกรมไม่พึงประสงค์ (Controls against malicious code)
มาตรการ
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มาตรการการตรวจหา ป้องกัน และกู้คืนเพื่อป้องกันโปรแกรมไม่พึงประสงค์ รวมทั้งการมีขั้นตอน
ปฏิบัติเพื่อสร้างความตระหนักให้กับผู้ใช้งาน ควรได้รับการดำาเนินการอย่างเหมาะสม
แนวทางปฏิบัติ
(ก) องค์กรควรกำาหนดให้มีมาตรการควบคุมการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร
เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโปรแกรมไม่พึงประสงค์ เช่น ควบคุมบุคคลภายนอกไม่ให้
สามารถใช้งานระบบงานขององค์กรได้
(ข) องค์กรควรกำาหนดนโยบายห้ามการติดตั้งซอฟต์แวร์อื่นๆ ที่องค์กรไม่อนุญาตให้ใช้งาน
(ค) องค์กรควรกำาหนดนโยบายเพื่อควบคุมการใช้ไฟล์หรือซอฟต์แวร์ที่ได้มาจากแหล่งภายนอก
องค์กร
(ง) องค์กรควรกำาหนดให้มีการตรวจสอบซอฟต์แวร์หรือข้อมูลในระบบงานสำาคัญอย่างสมำ่าเสมอ
เพื่อป้องกันโปรแกรมไม่พึงประสงค์ที่ติดมากับซอฟต์แวร์หรือข้อมูลนั้น
(จ) องค์กรควรติดตั้งซอฟต์แวร์เพื่อป้องกันโปรแกรมไม่พึงประสงค์ต่อระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศขององค์กร
(ฉ) องค์กรควรกำาหนดให้พนักงานทำาการตรวจสอบโปรแกรมไม่พึงประสงค์ในเครื่อง
คอมพิวเตอร์ทตี่ นเองใช้งานอย่างสมำ่าเสมอ เช่น สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
(ช) องค์กรควรกำาหนดให้พนักงานทำาการตรวจสอบโปรแกรมไม่พึงประสงค์ในสื่อบันทึกข้อมูลที่
ตนเองใช้งานอย่างสมำ่าเสมอ เช่น บนซีดี ดีวีดี Thumb drive ที่มีการใช้งาน
(ซ) องค์กรควรกำาหนดให้พนักงานทำาการตรวจสอบโปรแกรมไม่พึงประสงค์ในข้อมูลที่จะนำามาใช้
งาน ซึ่งรวมถึงข้อมูลทีด่ าวน์โหลดมาใช้งานและไฟล์แนบที่ได้รับทางอีเมล์
(ฌ) องค์กรควรกำาหนดให้ผดู้ ูแลระบบดำาเนินการตรวจสอบโปรแกรมไม่พึงประสงค์บนเครื่องให้
บริการต่างๆ ซึ่งรวมถึงเครื่องให้บริการอีเมล์ด้วย
(ญ) องค์กรควรกำาหนดให้ผดู้ ูแลระบบตรวจสอบโปรแกรมไม่พึงประสงค์ ณ จุดทางเข้า-ออกเครือ
ข่ายขององค์กร เพื่อดักจับโปรแกรมไม่พึงประสงค์ทกี่ ำาลังเข้าสู่เครือข่ายขององค์กรและแจ้ง
เตือนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
(ฎ) องค์กรควรกำาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนปฏิบัติสำาหรับการจัดการกับโปรแกรม
ไม่พึงประสงค์ ได้แก่ การรายงานการเกิดขึ้นของโปรแกรมไม่พึงประสงค์ การวิเคราะห์ การ
จัดการ การกู้คืนระบบจากความเสียหายทีพ่ บ เป็นต้น
(ฏ) องค์กรควรกำาหนดขั้นตอนปฏิบัตสิ ำาหรับการติดตามและตรวจสอบข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
กับโปรแกรมไม่พึงประสงค์อย่างสมำ่าเสมอ
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(ฐ) องค์กรควรกำาหนดแหล่งที่ใช้สำาหรับการตรวจสอบข่าวหลอกลวง (Hoax) ที่เกื่ยวข้องกับ
โปรแกรมไม่พึงประสงค์
(ฑ) องค์กรควรกำาหนดให้มีการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับโปรแกรมไม่พึงประสงค์ เพื่อให้
พนักงานมีความรู้ความเข้าใจและสามารถป้องกันตนเองได้ในระดับหนึ่ง
1) องค์กรควรกำาหนดให้มีการสอนหรือสร้างความตระหนักเพื่อให้พนักงานทราบขั้นตอน
ปฏิบัติเมื่อพบเหตุโปรแกรมไม่พึงประสงค์ว่าต้องดำาเนินการอย่างไร
10.4.2

การป้องกันโปรแกรมชนิดเคลื่อนที่ได้ (Controls against mobile code)
มาตรการ
ในกรณีที่อนุญาตให้มีการใช้งานโปรแกรมชนิดเคลื่อนที่ได้ องค์กรควรดำาเนินการติดตั้งระบบตาม
นโยบายที่ได้กำาหนดไว้เพื่อให้โปรแกรมชนิดเคลื่อนที่ได้ที่ได้รับอนุญาตแล้วเท่านั้นจึงจะสามารถ
ทำางานได้ และเพือ่ ให้ปฏิเสธการทำางานของโปรแกรมชนิดเคลื่อนที่ได้ ที่ไม่ได้รับอนุญาต
แนวทางปฏิบัติ
(ก) องค์กรควรกำาหนดรายชื่อเว็บไซต์หรือรายชื่อระบบงานบนเว็บไซต์ที่อนุญาตให้ใช้งาน
โปรแกรมชนิดเคลื่อนที่ได้ (Mobile code)
(ข) องค์กรควรอนุญาตให้ผู้ใช้งานทัว่ ไปใช้งานระบบงานที่มีโปรแกรมชนิดเคลื่อนที่ได้เท่าที่
จำาเป็นต่อการใช้งานหรือเป็นระบบงานที่เชื่อถือได้
(ค) องค์กรควรกำาหนดให้มีการใช้มาตรการทางเทคนิคที่เหมาะสมเพื่อควบคุมการทำางานของ
โปรแกรมชนิดเคลื่อนที่ได้
(ง) องค์กรควรกำาหนดให้มีการปรับแต่งเว็บบราวเซอร์หรือกำาหนดมาตรการทางเทคนิคสำาหรับผู้
ใช้งานเพื่อให้สามารถป้องกันโปรแกรมชนิดเคลื่อนที่ที่ไม่ได้รับอนุญาต
(จ) องค์กรควรกำาหนดให้มีการจำากัดการทำางานของโปรแกรมชนิดเคลื่อนที่ได้เพื่อให้สามารถเข้า
ถึงทรัพยากรของระบบได้ในวงจำากัด
(ฉ) องค์กรควรกำาหนดให้มีการอนุญาตการทำางานของโปรแกรมชนิดเคลื่อนที่ได้ในสภาวะ
แวดล้อมที่แยกต่างหาก
(ช) องค์กรควรกำาหนดให้มีการจำากัดการรับโปรแกรมชนิดเคลื่อนที่ได้เข้ามาใช้งานภายในองค์กร
(ซ) องค์กรควรกำาหนดให้มีการใช้มาตรการการเข้ารหัสข้อมูลเพื่อใช้ในการพิสูจน์ตวั ตนของ
โปรแกรมชนิดเคลื่อนที่ได้ก่อนอนุญาตให้เริ่มทำางาน
(ฌ) องค์กรควรกำาหนดให้มีการสอนหรือสร้างความตระหนักเกี่ยวกับโปรแกรมชนิดเคลื่อนที่ได้
เพื่อให้พนักงานมีความตระหนักเกี่ยวกับภัยคุกคามจากโปรแกรมชนิดเคลื่อนที่และสามารถ
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ป้องกันตนเองได้ในระดับหนึ่ง
10.5 การสำารองข้อมูล (Back-up)
มีวตั ถุประสงค์เพื่อรักษาความถูกต้องสมบูรณ์และสภาพความพร้อมใช้ของข้อมูลและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
10.5.1

การสำารองข้อมูล (Information back-up)
มาตรการ
สำาเนาของข้อมูลและซอฟต์แวร์ควรมีการดำาเนินการจัดทำา รวมทั้งดำาเนินการทดสอบสำาเนาเหล่า
นั้นอย่างสมำ่าเสมอ การสำาเนาและการทดสอบดังกล่าวให้เป็นไปตามนโยบายการสำารองข้อมูลที่ได้
กำาหนดไว้
แนวทางปฏิบัติ
(ก) องค์กรควรกำาหนดชนิดของข้อมูลที่ต้องทำาการสำารองเก็บไว้ ความถี่ในการสำารอง และผู้รับ
ผิดชอบในการสำารองข้อมูล
(ข) ความถี่ในการสำารองข้อมูลควรสอดคล้องกับระยะเวลาที่ยอมรับได้หากข้อมูลนั้นจะไม่ได้รับ
การปรับปรุงให้เป็นข้อมูลล่าสุด เช่น ถ้าระยะเวลาที่ยอมรับได้มากที่สุดจะต้องไม่เกิน 1 วัน
การสำารองข้อมูลควรทำาอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง เป็นต้น
(ค) ชนิดและความถี่ในการสำารองข้อมูลควรสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับความสำาคัญของข้อมูลนั้น
(ง) องค์กรควรกำาหนดให้มีการบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการสำารองข้อมูล ได้แก่ ผู้
ดำาเนินการ วัน/เวลา ชือ่ ข้อมูลที่สำารอง สำาเร็จ/ไม่สำาเร็จ เป็นต้น เพื่อเอาไว้ใช้ตรวจสอบใน
ภายหลัง
(จ) องค์กรควรกำาหนดให้มีการจัดเก็บข้อมูลที่สำารองไว้นอกสถานที่ ระยะทางระหว่างสถานที่
สำารอง (Backup site) ที่ใช้จัดเก็บข้อมูลสำารองกับตัวองค์กรเองควรห่างกันเพียงพอเพื่อไม่ให้
ส่งผลกระทบต่อข้อมูลที่จัดเก็บไว้นอกสถานที่นั้นในกรณีที่เกิดภัยพิบัติกับองค์กร เช่น แผ่น
ดินไหว เป็นต้น
(ฉ) องค์กรควรกำาหนดให้มีมาตรการป้องกันทางกายภาพอย่างเพียงพอต่อสถานที่สำารองที่ใช้จัด
เก็บข้อมูลนอกสถานที่ มาตรการป้องกันสำาหรับสถานทีส่ ำารองควรเข้มแข็งเหมือนกับ
มาตรการทีใ่ ช้กับสำานักงานหลัก (Main site)
(ช) องค์กรควรกำาหนดให้มีการทดสอบความเชื่อถือได้ของสื่อบันทึกข้อมูลสำารองอย่างสมำ่าเสมอ
กล่าวคือ เพื่อตรวจสอบว่ายังคงสามารถเข้าถึงข้อมูลบนสื่อบันทึกนั้นได้ตามปกติหรือไม่
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(ซ) องค์กรควรกำาหนดให้มีการจัดทำาขั้นตอนปฏิบัติสำาหรับการกู้คืนข้อมูลที่เสียหายจากข้อมูลที่
ได้สำารองเก็บไว้
(ฌ) องค์กรควรกำาหนดให้มีการทดสอบขั้นตอนปฏิบัติสำาหรับการกู้คืนข้อมูลนั้นอย่างสมำ่าเสมอ
เพื่อดูว่าขั้นตอนที่กำาหนดไว้ใช้ได้จริงหรือไม่
(ญ) ขั้นตอนปฏิบัติสำาหรับการกู้คืนข้อมูลสำาคัญ (ต่อกระบวนการทางธุรกิจ) ควรสามารถดำาเนิน
การให้แล้วเสร็จได้ตามขั้นตอนภายในระยะเวลาเป้าหมายที่กำาหนดไว้ (Recovery time
objective)
(ฎ) องค์กรควรกำาหนดให้มีการใช้งานการเข้ารหัสข้อมูลกับข้อมูลลับที่ได้สำารองเก็บไว้
(ฏ) องค์กรควรกำาหนดให้มีการทดสอบข้อมูลที่ได้สำารองเก็บไว้ เช่น ทดสอบอ่านขึ้นมาจากสื่อ
บันทึกข้อมูล เพือ่ ดูวา่ ข้อมูลเหล่านั้นยังสามารถใช้งานได้กับแผนสร้างความต่อเนื่องทางธุรกิจ
หรือไม่
(ฐ) องค์กรควรกำาหนดให้มีการตรวจสอบว่าข้อมูลทั้งหมดของระบบงานสำาคัญได้รับการสำารองไว้
อย่างครบถ้วน เช่น ซอฟต์แวร์ระบบ ซอฟต์แวร์สำาหรับระบบงาน ข้อมูลคอนฟิกกูเรชัน ฐาน
ข้อมูล เป็นต้น รวมทั้งมีความทันสมัยตามทีต่ ้องการ
(ฑ) องค์กรควรกำาหนดระยะเวลาสำาหรับการจัดเก็บข้อมูลสำาคัญแต่ละชนิด กล่าวคือ ต้องจัดเก็บ
ข้อมูลไว้ให้ถึงตามระยะเวลาที่กำาหนดไว้นั้น
(ฒ) องค์กรควรกำาหนดชนิดของข้อมูลสำาคัญทีจ่ ะต้องมีการจัดเก็บไว้อย่างถาวร เช่น บันทึกจัด
เก็บไว้ในเทปและไม่มีการลบทิ้ง
10.6 การบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสำาหรับเครือข่าย (Network security management)
มีวตั ถุประสงค์เพื่อป้องกันข้อมูลบนเครือข่ายและโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการทำางานของเครือข่าย
10.6.1

มาตรการทางเครือข่าย (Network controls)
มาตรการ
เครือข่ายควรได้รับการบริหารจัดการและควบคุมอย่างเพียงพอ เพือ่ ป้องกันภัยคุกคามต่างๆ และ
เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้แก่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทำางานอยู่บนเครือข่าย รวมทั้ง
เพื่อป้องกันข้อมูลต่างๆ ที่มีการส่งผ่านทางเครือข่าย
แนวทางปฏิบัติ
(ก) องค์กรควรกำาหนดมาตรการทางเครือข่ายเพื่อป้องกันข้อมูลในเครือข่ายขององค์กรจากการ
ถูกเข้าถึงหรือถูกเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต
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(ข) องค์กรควรกำาหนดมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันระบบงานหรือบริการต่างๆ จากการถูกเข้าถึง
โดยไม่ได้รับอนุญาต
(ค) องค์กรควรกำาหนดให้มีการแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการดูแลเครือข่ายออกจากหน้าที่
ความรับผิดชอบในด้านอื่นๆ เช่น การดูแลระบบ เป็นต้น
(ง) องค์กรควรกำาหนดให้มีบุคลากรผู้มีหน้าที่รับผิดชอบและขั้นตอนปฏิบัติสำาหรับการบริหาร
จัดการระบบและอุปกรณ์เครือข่ายที่ใช้สำาหรับการเข้าถึงจากระยะไกล เช่น เข้าถึงเครือข่าย
ภายในองค์กร
(จ) องค์กรควรกำาหนดขั้นตอนปฏิบัตสิ ำาหรับการบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้งานทีอ่ นุญาตให้สามารถ
เข้าใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจากระยะไกล
(ฉ) องค์กรควรกำาหนดมาตรการทางเครือข่ายเพื่อป้องกันความลับและความถูกต้องของข้อมูล
สำาคัญซึ่งต้องมีการส่งผ่านข้อมูลนั้นทางเครือข่ายสาธารณะ (เช่น เครือข่ายอินเทอร์เน็ต)
เครือข่ายไร้สาย เป็นต้น
(ช) องค์กรควรกำาหนดมาตรการเพื่อป้องกันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรที่มีการเชื่อม
โยงกับเครือข่ายสาธารณะ เช่น การใช้ไฟร์วอลล์เพื่อจำากัดหรือควบคุมการเชื่อมต่อกับเครื่อง
ให้บริการขององค์กร
(ซ) องค์กรควรกำาหนดมาตรการสำาหรับการเฝ้าระวังสภาพความพร้อมใช้ของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องมากที่สุด
(ฌ) องค์กรควรกำาหนดให้มีการบันทึกข้อมูลล็อกของอุปกรณ์เครือข่ายต่างๆ เพือ่ ใช้ในการตรวจ
สอบกิจกรรมต่างๆ ทีเ่ กิดขึ้นอย่างสมำ่าเสมอ
10.6.2

ความมั่นคงปลอดภัยสำาหรับการให้บริการเครือข่าย (Security of network services)
มาตรการ
มาตรการความมั่นคงปลอดภัย ระดับการให้บริการ และความต้องการจากผู้บริหารสำาหรับการให้
บริการเครือข่ายควรมีการระบุและรวมไว้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงการให้บริการเครือข่าย สำาหรับ
การให้บริการเครือข่ายทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร
แนวทางปฏิบัติ
(ก) องค์กรควรกำาหนดนิยามของบริการเครือข่ายทีต่ ้องการ ระดับการให้บริการทีพ่ ึงประสงค์
ความต้องการจากผู้บริหาร และมาตรการความมั่นคงปลอดภัยไว้ในข้อตกลงการให้บริการ
ระหว่างองค์กรกับผู้ให้บริการเครือข่าย (ทั้งที่เป็นพนักงานขององค์กรเองหรือผู้ให้บริการ
ภายนอก) ที่ผใู้ ห้บริการต้องปฏิบัตติ าม
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(ข) องค์กรควรกำาหนดให้มีการเฝ้าระวัง ติดตาม และตรวจสอบการทำางานของผู้ให้บริการเครือ
ข่ายอย่างสมำ่าเสมอเพื่อให้ไม่บกพร่องหรือละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่
(ค) องค์กรควรระบุมาตรการความมั่นคงปลอดภัยที่มีผลต่อความมั่นคงปลอดภัยของการให้
บริการเครือข่าย มาตรการดังกล่าว ได้แก่
1) เทคโนโลยีที่ใช้สำาหรับการสร้างความมั่นคงปลอดภัยในการให้บริการเครือข่าย ได้แก่
การพิสจู น์ตัวตน การเข้ารหัสข้อมูล การเชื่อมต่อทางเครือข่าย
2) ขั้นตอนปฏิบัติสำาหรับการใช้งานบริการเครือข่าย
(ง) องค์กรควรระบุการสงวนสิทธิที่จะดำาเนินการได้อย่างเป็นอิสระในการตรวจสอบการปฏิบัติ
หน้าที่ของผู้ให้บริการเครือข่ายนั้นได้
(จ) องค์กรควรกำาหนดให้มีการตรวจสอบว่าผูใ้ ห้บริการเครือข่ายมีความรู้ความสามารถในการ
บริหารจัดการเครือข่ายอย่างเพียงพอหรือไม่ เช่น ดูจากประสบการณ์การทำางานที่ผ่านมาใน
อดีต ดูจากใบรับรองหรือประกาศณียบัตรต่างๆ ที่ได้รับ เป็นต้น
(ฉ) องค์กรควรกำาหนดให้ผู้ให้บริการเครือข่ายต้องปฏิบัตติ ามมาตรการความมั่นคงปลอดภัยที่ได้
กำาหนดไว้ในข้อตกลงการให้บริการ
10.7 การจัดการสื่อบันทึกข้อมูล (Media handling)
มีวตั ถุประสงค์เพื่อป้องกันการเปิดเผย การเปลี่ยนแปลงแก้ไข การกำาจัด หรือการทำาลายทรัพย์สิน
สารสนเทศขององค์กรโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือโดยวิธีการที่ไม่เหมาะสม
10.7.1

การบริหารจัดการสื่อบันทึกข้อมูลที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ (Management of removable media)
มาตรการ
องค์กรควรกำาหนดขั้นตอนปฏิบัติสำาหรับการบริหารจัดการสือ่ บันทึกข้อมูลที่สามารถเคลื่อนย้ายได้
(เช่น ซีดี ดีวีดี Thumb drive ฮาร์ดดิสก์ที่สามารถถอดแยกได้ เป็นต้น)
แนวทางปฏิบัติ
(ก) องค์กรควรกำาหนดขั้นตอนปฏิบัตสิ ำาหรับการบริหารจัดการสื่อบันทึกข้อมูลที่สามารถเคลื่อน
ย้ายได้ เช่น การลบหรือทำาลายข้อมูล การจัดเก็บ การนำาสื่อบันทึกข้อมูลสำาคัญออกนอก
องค์กร การส่งสื่อบันทึกข้อมูลไปยังอีกสถานที่หนึ่ง การป้องกันการเสื่อมอายุ เป็นต้น
(ข) องค์กรควรกำาหนดให้มีมาตรการสำาหรับการลบข้อมูลสำาคัญในสื่อบันทึกข้อมูลเพื่อไม่ให้ผู้อื่น
สามารถเข้าถึงข้อมูลนั้นได้อีก ก่อนที่จะทำาลายหรือทิ้งสื่อบันทึกข้อมูลนั้นไป
(ค) องค์กรควรกำาหนดให้มีการทำาบัญชีรายชื่อของสื่อบันทึกข้อมูลสำาคัญ เพื่อป้องกันการสูญหาย
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(ง)
(จ)
(ฉ)
(ช)
(ซ)
10.7.2

องค์กรควรกำาหนดให้มีการขออนุญาตก่อนที่จะนำาสื่อบันทึกข้อมูลสำาคัญออกนอกองค์กร
เช่น เทปในตู้ไลบรารีส่ ำาหรับเก็บเทปขององค์กร เป็นต้น
องค์กรควรกำาหนดให้มีการลงบันทึกการนำาสือ่ บันทึกข้อมูลสำาคัญไปใช้งานหรือออกนอก
องค์กร
องค์กรควรกำาหนดให้มีการจัดเก็บสื่อบันทึกข้อมูลสำาคัญไว้ในสถานที่ที่มีความมั่นคงปลอดภัย
องค์กรควรกำาหนดให้มีการปฏิบัติตามข้อกำาหนดหรือคำาแนะนำาจากผู้ผลิตที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดเก็บสื่อบันทึกข้อมูล เช่น ไม่เก็บไว้ในสถานที่ที่มีอุณหภูมิสูง หรือมีสนามแม่เหล็กสูง
องค์กรควรกำาหนดให้มีมาตรการป้องกันการเสื่อมอายุของสื่อบันทึกข้อมูลเพื่อป้องกันการ
เสื่อมสภาพของสื่อบันทึกข้อมูลและทำาให้เกิดการสูญหายของข้อมูล

การทำาลายหรือกำาจัดสื่อบันทึกข้อมูล (Disposal of media)
มาตรการ
สื่อบันทึกข้อมูลควรได้รับการทำาลายหรือกำาจัดอย่างมั่นคงปลอดภัยเมื่อไม่มีความจำาเป็นต้องใช้งาน
อีกต่อไปแล้ว การทำาลายควรทำาโดยผ่านทางขั้นตอนปฏิบัตสิ ำาหรับการทำาลายข้อมูลที่ได้กำาหนดไว้
อย่างเป็นทางการ
แนวทางปฏิบัติ
(ก) องค์กรควรกำาหนดขั้นตอนการปฏิบัติเพือ่ ป้องกันข้อมูลสำาคัญรั่วไหลโดยผ่านทางสื่อบันทึก
ข้อมูลที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว
(ข) องค์กรควรกำาหนดให้มีมาตรการสำาหรับการเผา ตัด หั่น หรือทำาลายสื่อบันทึกข้อมูลที่มี
ข้อมูลสำาคัญในนั้น เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต
(ค) องค์กรควรกำาหนดให้มีมาตรการที่มีความเข้มงวดมากขึ้นในการกำาจัดหรือทำาลายข้อมูลที่มี
ความสำาคัญสูง
(ง) องค์กรควรกำาหนดให้มีมาตรการแยกสื่อบันทึกข้อมูลที่มีข้อมูลสำาคัญในนั้น เพื่อดำาเนินการ
กำาจัดหรือทำาลายอย่างมั่นคงปลอดภัย
(จ) องค์กรควรกำาหนดให้มีมาตรการสำาหรับการกำาจัดหรือทำาลายสือ่ บันทึกข้อมูลทุกประเภท
อย่างมั่นคงปลอดภัย กล่าวคือ สื่อบันทึกข้อมูลที่ไม่ได้ใช้งานแล้วทั้งที่มีข้อมูลสำาคัญและไม่
สำาคัญจะได้รับการทำาลายด้วยวิธีการที่มั่นคงปลอดภัยเพียงพอ
(ฉ) องค์กรควรพิจารณาใช้บริการการเก็บรวบรวมและกำาจัดสื่อบันทึกข้อมูลโดยบริษัทรับทำาลาย
สื่อบันทึกข้อมูลโดยเฉพาะ
(ช) องค์กรควรพิจารณาเลือกบริษัทรับทำาลายสื่อบันทึกข้อมูลที่มีความรู้และประสบการณ์ในการ
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ทำาลายสื่อบันทึกข้อมูลเป็นอย่างดี เช่น บริษัทควรมีมาตรการสำาหรับทำาลายสื่อบันทึกข้อมูล
แต่ละประเภทอย่างมั่นคงปลอดภัย
(ซ) องค์กรควรกำาหนดให้มีบุคลากรผู้ทำาหน้าที่ในการสอดส่องและดูแลการกำาจัดหรือการทำาลาย
สื่อบันทึกข้อมูล (ทั้งทำาลายเองและจ้างบริษัทรับทำาลายเป็นผู้ทำาลายสื่อบันทึกข้อมูลเหล่า
นั้น)
(ฌ) องค์กรควรกำาหนดให้มีการบันทึกข้อมูลการทำาลายสื่อบันทึกข้อมูลสำาคัญ เช่น วัน เวลา
ประเภทของสื่อบันทึกข้อมูล ชื่อข้อมูลที่ทำาลาย เป็นต้น
10.7.3

ขั้นตอนปฏิบัตสิ ำาหรับการจัดการกับสารสนเทศ (Information handling procedures)
มาตรการ
ขั้นตอนปฏิบัตสิ ำาหรับการจัดการและจัดเก็บข้อมูล ควรได้รับการจัดทำาขึ้นมาและปฏิบัติ เพื่อ
ป้องกันข้อมูลจากการถูกเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการถูกนำาไปใช้งานผิดวัตถุประสงค์
แนวทางปฏิบัติ
(ก) องค์กรควรกำาหนดขั้นตอนปฏิบัติเพื่อจัดการกับข้อมูลตามระดับชั้นความลับ เช่น ข้อมูล
ทั่วไป ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลใช้ภายในเท่านั้น ข้อมูลลับ เป็นต้น
(ข) ขั้นตอนปฏิบัติเพื่อจัดการกับข้อมูลตามระดับชั้นความลับควรครอบคลุมถึงขั้นตอนปฏิบัติ
สำาหรับ
1) การประมวลผล
2) การควบคุมการเข้าถึง
3) การจัดเก็บ
4) การจัดการกับสื่อบันทึกข้อมูล
5) การทำาป้ายบ่งชี้
6) การสื่อสารข้อมูล
(ค) องค์กรควรกำาหนดให้มีการจำากัดการเข้าถึงข้อมูลสำาคัญเพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับ
อนุญาต
(ง) องค์กรควรกำาหนดมาตรการเพื่อตรวจสอบว่าข้อมูลที่ประมวลผลได้รับการประมวลผลจน
เสร็จสมบูรณ์อย่างถูกต้องแล้ว
(จ) องค์กรควรกำาหนดมาตรการเพื่อตรวจสอบว่าข้อมูลที่นำาออกจากระบบงานมีความถูกต้อง
และสมบูรณ์ก่อนที่จะนำาไปใช้งานต่อไป
(ฉ) องค์กรควรกำาหนดมาตรการเพื่อป้องกันข้อมูลสำาคัญที่มีการสั่งพิมพ์ออกมาทางเครื่องพิมพ์
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(ช)
(ซ)
(ฌ)
(ญ)
(ฎ)
10.7.4

เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยผู้อื่น
องค์กรควรกำาหนดให้มีการจัดทำาบัญชีรายชื่อผูท้ ี่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลและสื่อบันทึกข้อมูล
สำาคัญได้
องค์กรควรกำาหนดให้มีการทบทวนบัญชีรายชื่อผู้ที่มีสทิ ธิเข้าถึงข้อมูลและสื่อบันทึกข้อมูล
สำาคัญอย่างสมำ่าเสมอ
องค์กรควรกำาหนดมาตรการเพื่อควบคุมการแจกจ่ายข้อมูลสำาคัญไปยังผู้ที่มีความจำาเป็นต้อง
ใช้งานเท่านั้น
องค์กรควรกำาหนดให้มีการจัดทำาป้ายชื่อบ่งชี้และชื่อผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ใช้งานบนสื่อบันทึก
ข้อมูลนั้นเพื่อป้องกันผู้อื่นนำาไปใช้งาน
องค์กรควรกำาหนดให้มีการจัดเก็บสื่อบันทึกข้อมูลตามคำาแนะนำาหรือข้อกำาหนดของผู้ผลิต

ความมั่นคงปลอดภัยของเอกสารข้อมูลระบบ (Security of system documentation)
มาตรการ
เอกสารสำาหรับหรือของระบบต่างๆ ควรได้รับการป้องกันจากการถูกเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
แนวทางปฏิบัติ
(ก) องค์กรควรกำาหนดให้มีการจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไว้ใน
สถานที่ที่มีความมั่นคงปลอดภัยเพียงพอ
(ข) องค์กรควรกำาหนดให้มีการควบคุมการเข้าถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศโดยผู้เป็นเจ้าของระบบนั้น
(ค) องค์กรควรกำาหนดให้มีการควบคุมการเข้าถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศโดยจำากัดจำานวนผู้ที่สามารถเข้าถึงได้ตามความจำาเป็นในการใช้งาน
(ง) องค์กรควรกำาหนดให้มีการควบคุมการเข้าถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศทีจ่ ัดเก็บหรือเผยแพร่อยู่บนเครือข่ายสาธารณะ เช่น อินเทอร์เน็ต ทั้งนี้เพื่อ
ป้องกันการเข้าถึงหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขเอกสารนั้นโดยไม่ได้รับอนุญาต

10.8 การแลกเปลี่ยนสารสนเทศ (Exchange of information)
มีวตั ถุประสงค์เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำาหรับข้อมูลและซอฟต์แวร์ที่มีการแลกเปลี่ยนกันภายใน
องค์กร และที่มีการแลกเปลี่ยนกับหน่วยงานภายนอก
10.8.1

นโยบายและขั้นตอนปฏิบัติสำาหรับการแลกเปลี่ยนสารสนเทศ (Information exchange policies
and procedures)
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มาตรการ
นโยบาย ขั้นตอนปฏิบัติ และมาตรการรองรับอย่างเป็นทางการสำาหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล ควรมี
การกำาหนดขึ้นมาอย่างชัดเจน เพื่อป้องกันปัญหาจากการแลกเปลี่ยนสารสนเทศ (เช่น ข้อมูลสำาคัญ
รัว่ ไหล ข้อมูลถูกดักแอบดูในระหว่างที่ส่ง ข้อมูลมีโปรแกรมไม่พึงประสงค์ตดิ มาด้วย) โดยผ่านทาง
ช่องทางการสื่อสารทุกชนิด
แนวทางปฏิบัติ
(ก) องค์กรควรกำาหนดขั้นตอนปฏิบัตสิ ำาหรับการจัดการกับข้อมูลสำาคัญที่มกี ารแลกเปลี่ยนกัน
ระหว่างองค์กร
(ข) องค์กรควรกำาหนดขั้นตอนปฏิบัติเพื่อป้องกันข้อมูลสำาคัญที่มกี ารแลกเปลี่ยนกันจากการถูก
เข้าถึง การเปลี่ยนแปลงแก้ไข การสำาเนา และการทำาลายโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งการ
แจกจ่ายหรือส่งผิดตัวผูร้ ับ
(ค) องค์กรควรกำาหนดขั้นตอนปฏิบัติเพื่อตรวจสอบโปรแกรมไม่พึงประสงค์ในข้อมูลที่จะมีการ
แลกเปลี่ยนกันทางเครือข่ายทั้งขาส่งและขารับ เช่น ข้อมูลหรือไฟล์แนบที่มีการแลกเปลี่ยน
กันทางอีเมล์
(ง) องค์กรควรกำาหนดนโยบายการใช้งานอย่างเหมาะสมสำาหรับการใช้งานระบบ อุปกรณ์ หรือ
เครือข่ายที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูลระหว่างองค์กร เช่น ห้ามใช้เพื่อก่อความรำาคาญแก่ผู้อื่น
ทำาให้ผู้อื่นสูญเสียชื่อเสียง ปลอมเป็นบุคคลอื่น ส่งอีเมล์ลูกโซ่ ส่งอีเมล์กระจายเป็นจำานวน
มาก การซื้อหรือขายในสิ่งที่ผิดกฎหมาย เป็นต้น
(จ) องค์กรควรกำาหนดขั้นตอนปฏิบัติเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการถูกเข้าถึงข้อมูลสำาคัญที่มกี าร
ส่งผ่านเครือข่ายไร้สาย
(ฉ) องค์กรควรกำาหนดวิธีการทางเทคนิคเพือ่ ป้องกันข้อมูลสำาคัญจากการถูกเข้าถึงโดยไม่ได้รับ
อนุญาต ถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไข ถูกสวมรอยโดยผู้อื่น และ/หรือ ถูกเปิดเผยความลับ
(ช) องค์กรควรกำาหนดแนวทางสำาหรับการจัดเก็บ การทำาลาย และระยะเวลาการจัดเก็บสำาหรับ
ข้อมูลหรือเอกสารที่ได้จากการโต้ตอบกันทางธุรกิจ แนวทางดังกล่าวควรสอดคล้องกับ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อกำาหนดอื่นๆ ที่องค์กรต้องปฏิบัติตาม
(ซ) องค์กรควรกำาหนดให้มีการจำากัดการส่งต่อเอกสารหรือข้อมูลสำาคัญที่ได้รับโดยผ่านทางระบบ
สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ไปยังผู้รับอื่น
(ฌ) องค์กรควรกำาหนดมาตรการควบคุมหรือสร้างความตระหนักเพือ่ ให้พนักงานระมัดระวังการ
เจรจาข้อมูลสำาคัญ เช่น ข้อมูลลับที่มีการเจรจากันผ่านทางโทรศัพท์ซึ่งอาจจะได้ยินโดย
บุคคลที่อยู่ในบริเวณนั้น
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(ญ) องค์กรควรกำาหนดให้มีการสร้างความตระหนักเพื่อให้พนักงานระมัดระวังการเจรจาหรือพูด
คุยเรื่องลับในที่ชุมชน สาธารณะ ห้องที่มีผนังบางและไม่เก็บเสียง หรือสถานที่เปิดอื่นๆ ซึ่ง
อาจจะได้ยินโดยบุคคลที่อยูใ่ นบริเวณนั้น
(ฎ) องค์กรควรกำาหนดมาตรการป้องกันการแอบดักฟังการสนทนาทางโทรศัพท์
(ฏ) องค์กรควรกำาหนดมาตรการป้องกันการแอบดักดูข้อมูลในเครือข่าย หรือการดักแอบดูหรือ
ฟังในสายสัญญาณสื่อสารอื่นๆ
(ฐ) องค์กรควรกำาหนดให้มีการสร้างความตระหนักเพื่อให้พนักงานไม่ทิ้งข้อมูลหรือข้อความ
สำาคัญไว้บนเครื่องตอบโทรศัพท์อัตโนมัติ
(ฑ) องค์กรควรกำาหนดให้มีการสร้างความตระหนักเพื่อให้พนักงานได้รับทราบว่าข้อมูลหรือ
ข้อความสำาคัญบนเครื่องตอบโทรศัพท์อัตโนมัติหรือเครื่องโทรสารอาจถูกเข้าถึงหรือใช้งาน
โดยไม่ได้รับอนุญาต หรืออาจถูกส่งต่อไปยังผู้อื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตได้
(ฒ) องค์กรควรกำาหนดให้มีการสร้างความตระหนักเพื่อให้พนักงานป้องกันการเข้าถึงข้อมูลหรือ
ข้อความสำาคัญในเครื่องตอบโทรศัพท์อัตโนมัติหรือเครื่องโทรสารโดยไม่ได้รับอนุญาต
10.8.2

ข้อตกลงสำาหรับการแลกเปลี่ยนสารสนเทศ (Exchange agreements)
มาตรการ
ข้อตกลงสำาหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลและซอฟต์แวร์ระหว่างองค์กรกับหน่วยงานภายนอกควรมี
การกำาหนดขึ้นมาอย่างชัดเจน
แนวทางปฏิบัติ
(ก) องค์กรควรกำาหนดให้มีการจัดทำาข้อตกลงสำาหรับการแลกเปลี่ยนสารสนเทศระหว่างองค์กร
กับหน่วยงานภายนอกที่มกี ารแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน
(ข) ข้อตกลงฯ ควรกำาหนด
1) นโยบาย ขั้นตอนปฏิบัติ และมาตรฐานเพื่อป้องกันข้อมูลและสื่อบันทึกข้อมูลที่จะมี
การส่ง แลกเปลี่ยน หรือขนย้ายไปยังอีกสถานที่หนึ่ง
2) หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้อง
3) ผู้ที่เป็นเจ้าของข้อมูลและสิทธิการเข้าถึงข้อมูล
4) ขั้นตอนปฏิบัติสำาหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล (เช่น วิธีการส่ง วิธกี ารรับ เป็นต้น)
5) ขั้นตอนปฏิบัติสำาหรับการตรวจสอบว่าใครเป็นผู้ส่งข้อมูลและใครเป็นผู้รับข้อมูล ทั้งนี้
เพื่อเป็นการป้องกันการปฏิเสธ
6) ขั้นตอนปฏิบัติสำาหรับการป้องกันข้อมูล
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7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
10.8.3

มาตรฐานในการจัดทำาหีบห่อเพื่อให้การจัดส่งข้อมูลมีความมั่นคงปลอดภัย
มาตรฐานในการจัดส่งข้อมูลทางเครือข่ายเพื่อให้การจัดส่งข้อมูลมีความมั่นคง
ปลอดภัย
มาตรฐานในการจัดทำาป้ายบ่งชี้เพือ่ ระบุว่าเป็นข้อมูลหรือเอกสารสำาคัญ
วิธีการในการคัดเลือกบริษัทผูร้ ับจัดส่งเอกสาร
ความรับผิดชอบสำาหรับกรณีที่ข้อมูลที่แลกเปลี่ยนกันเกิดการสูญหายหรือเกิด
เหตุการณ์ความเสียหายอื่นๆ กับข้อมูลนั้น
ข้อกำาหนดหรือเงื่อนไขต่างๆ ทีจ่ ะต้องปฏิบัติตาม เช่น กฎหมายลิขสิทธิ์ ใบอนุญาต
การใช้งานซอฟต์แวร์ (Software license)
มาตรการทางเทคนิคที่ใช้ในการเข้าถึงข้อมูลหรือซอฟต์แวร์
มาตรการพิเศษ เช่น กุญแจที่ใช้ในการเข้ารหัส สำาหรับป้องกันเอกสาร ข้อมูล
ซอฟต์แวร์ หรืออื่นๆ ที่มีความสำาคัญ

การขนย้ายสื่อบันทึกข้อมูลออกนอกองค์กร (Physical media in transit)
มาตรการ
สื่อบันทึกข้อมูลสำาคัญควรได้รับการป้องกันจากการถูกเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การนำาไปใช้งาน
ผิดวัตถุประสงค์ หรือการทำาให้ข้อมูลเกิดความเสียหาย ในระหว่างที่ขนย้ายหรือส่งข้อมูลนั้นออกไป
นอกองค์กร
แนวทางปฏิบัติ
(ก) องค์กรควรกำาหนดมาตรการป้องกันข้อมูลสำาคัญบนสื่อบันทึกข้อมูลจากการถูกเข้าถึง ถูกเปิด
เผย หรือถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญาตในระหว่างที่ขนย้ายหรือจัดส่งไปนั้น
(ข) องค์กรควรกำาหนดวิธีการที่เชื่อถือได้และมั่นคงปลอดภัยในการขนย้ายหรือส่งสื่อบันทึกข้อมูล
จากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ง
(ค) องค์กรควรกำาหนดรายชื่อของบริษัทผูร้ ับจัดส่งเอกสารที่มีความน่าเชื่อถือ
(ง) องค์กรควรกำาหนดขั้นตอนปฏิบัตสิ ำาหรับการตรวจสอบและคัดเลือกบริษัทผู้รับจัดส่งเอกสาร
(จ) องค์กรควรกำาหนดมาตรฐานในการจัดทำาหีบห่อเพื่อป้องกันสิ่งที่จะจัดส่งไป ซึ่งรวมถึงการ
ป้องกันความเสียหายทางกายภาพที่อาจเกิดขึ้นได้ในระหว่างที่ขนย้ายหรือส่งไปนั้น
(ฉ) การจัดทำาหีบห่อสำาหรับผลิตภัณฑ์ที่จะจัดส่งไปควรปฏิบัติตามคำาแนะนำาของผู้ผลิตผลิตภัณฑ์
นั้น
(ช) องค์กรควรใช้วธิ ีการหีบห่อสื่อบันทึกข้อมูลที่สามารถสังเกตุเห็นได้โดยง่ายหากมีการเปิด
-68-

(ซ)
(ฌ)

(ญ)

(ฎ)

10.8.4

หีบห่อนั้นก่อนถึงตัวผู้รับ
องค์กรควรกำาหนดมาตรการป้องกันสื่อบันทึกข้อมูลที่จะจัดส่งไปนั้นจากความเสียหายอันเกิด
ขึ้นจากปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม เช่น ความร้อน ความชื้น สนามแม่เหล็ก เป็นต้น
องค์กรควรกำาหนดให้มีการใช้ภาชนะสำาหรับบรรจุ กล่อง ตู้ หรืออื่นๆ ที่สามารถล็อกกุญแจ
ได้เพื่อป้องกันข้อมูลสำาคัญบนสื่อบันทึกข้อมูลจากการถูกเข้าถึง ถูกเปิดเผย หรือถูก
เปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญาตในระหว่างที่ขนย้ายหรือจัดส่งไปนั้น
องค์กรควรกำาหนดให้มีการใช้วธิ ีการส่งมอบสื่อบันทึกข้อมูลด้วยตนเองเพื่อป้องกันข้อมูล
สำาคัญบนสื่อบันทึกข้อมูลจากการถูกเข้าถึง ถูกเปิดเผย หรือถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยไม่ได้รับ
อนุญาตในระหว่างที่ขนย้ายหรือจัดส่งไปนั้น
องค์กรควรกำาหนดให้มีการใช้วธิ ีการส่งมอบสื่อบันทึกข้อมูลซึ่งแยกเป็นการส่งมอบมากกว่า 1
ครั้ง กล่าวคือผู้รับต้องได้รับการส่งมอบข้อมูลที่ถูกต้องและตามจำานวนครั้งที่กำาหนดไว้ จึงจะ
สามารถเข้าถึงข้อมูลสำาคัญได้

การส่งข้อความอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic messaging)
มาตรการ
ข้อมูลที่มีการส่งผ่านทางการส่งข้อความอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น อีเมล์ MSN) ควรได้รับการป้องกัน
อย่างเหมาะสม (เพื่อป้องกันการเข้าถึงหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต)
แนวทางปฏิบัติ
(ก) องค์กรควรกำาหนดมาตรการป้องกันข้อความอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ข้อความในอีเมล์ ในระบบ
MSN เป็นต้น จากการถูกเข้าถึง เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญาต
(ข) องค์กรควรกำาหนดมาตรการป้องกันการหยุดชะงักของระบบงานทีใ่ ช้สำาหรับรับส่งข้อความ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น ระบบงานอีเมล์
(ค) องค์กรควรกำาหนดมาตรการสำาหรับการรับส่งข้อความอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชื่อถือได้ มี
ความต่อเนื่องในการให้บริการ และมั่นคงปลอดภัย
(ง) องค์กรควรจัดทำาระบบงานที่ใช้สำาหรับรับส่งข้อความอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความสอดคล้องกับ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อกำาหนดอื่นๆ ที่องค์กรต้องปฏิบัติตาม (เช่น การเก็บ
ข้อมูลล็อกของระบบงานอีเมล์ตามที่ พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำาความผิดทางคอมพิวเตอร์ ได้
กำาหนดไว้)
(จ) องค์กรควรกำาหนดให้มีการสร้างความตระหนักเพื่อให้พนักงานระมัดระวังการส่งข้อความ
อิเล็กทรอนิกส์ผดิ ตัวผู้รับ
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(ฉ) องค์กรควรพิจารณาใช้ลายมือชื่อดิจิตัลเพื่อป้องกันการสวมรอยและปลอมตัวเป็นผู้ส่ง
ข้อความอิเล็กทรอนิกส์ (สำาหรับระบบงานที่ใช้ในการรับส่งข้อความอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป ถ้า
ไม่มีการใช้มาตรการทางเทคนิคเพิ่มเติมใดๆ การปลอมตัวเป็นผู้ส่งข้อความโดยผ่านทาง
ระบบเหล่านี้จะสามารถทำาได้)
(ช) องค์กรควรกำาหนดให้มีการใช้ลายมือชื่อดิจติ ัลสำาหรับการรับส่งข้อความอิเล็กทรอนิกส์ หาก
กฎหมาย สัญญา หรือข้อตกลง ได้กำาหนดไว้
(ซ) องค์กรควรกำาหนดให้มีการใช้วธิ ีการพิสูจน์ตัวตนที่มีความมั่นคงปลอดภัยเพียงพอ ก่อนเข้าใช้
งานระบบงานสำาหรับรับส่งข้อความอิเล็กทรอนิกส์จากเครือข่ายซึ่งอยู่ในที่สาธารณะ
(ฌ) องค์กรควรกำาหนดให้มีการขออนุมัติการใช้งานบริการภายนอกองค์กรสำาหรับการรับส่ง
ข้อความอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ระบบงานอีเมล์ภายนอก ระบบ MSN เป็นต้น ก่อนอนุญาตให้
ใช้งาน
10.8.5

ระบบงานทางธุรกิจที่เชื่อมโยงกัน (Business information systems)
มาตรการ
นโยบายและขั้นตอนปฏิบัติควรมีการจัดทำาและปฏิบัตติ ามเพื่อป้องกันข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบ
งานทางธุรกิจที่เชื่อมโยงกันระหว่างองค์กร (กับคู่คา้ เป็นต้น)
แนวทางปฏิบัติ
(ก) องค์กรควรกำาหนดให้มีการพิจารณาประเด็นต่างๆ ทางธุรกิจและจุดอ่อนต่างๆ ด้านความ
มั่นคงปลอดภัย ก่อนตัดสินใจให้มีการใช้ข้อมูลร่วมกันในระบบงานหรือระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศทีจ่ ะเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน เช่น ระหว่างองค์กรกับคู่ค้า
(ข) องค์กรควรกำาหนดนโยบายและมาตรการเพื่อควบคุม ป้องกัน และบริหารจัดการการใช้
ข้อมูลร่วมกัน ก่อนตัดสินใจใช้ข้อมูลร่วมกันในระบบงานหรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะ
เชื่อมโยงเข้าด้วยกัน
(ค) องค์กรควรกำาหนดให้มีการพิจารณาการจำากัดหรือไม่อนุญาตการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
ก่อนตัดสินใจใช้ข้อมูลร่วมกันในระบบงานหรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะเชื่อมโยงเข้า
ด้วยกัน
(ง) องค์กรควรกำาหนดให้มีการพิจารณาว่ามีบุคลากรใดบ้างที่มีสิทธิหรือได้รับอนุญาตให้เข้าใช้
งาน ก่อนตัดสินใจใช้ข้อมูลร่วมกันในระบบงานหรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะเชื่อมโยง
เข้าด้วยกัน
(จ) องค์กรควรกำาหนดให้มีการพิจารณาและกำาหนดสถานที่ที่จะใช้ในการเข้าถึงระบบงานหรือ
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(ฉ)

(ช)
(ซ)

(ฌ)
(ญ)

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน ก่อนตัดสินใจใช้ข้อมูลร่วมกัน
องค์กรควรกำาหนดให้มีการพิจารณาและกำาหนดมาตรการการสำารองข้อมูลและระยะเวลา
การจัดเก็บข้อมูลในระบบงานหรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน ก่อน
ตัดสินใจใช้ข้อมูลร่วมกัน
องค์กรควรกำาหนดให้มีการพิจารณาเรือ่ งการลงทะเบียนผู้ใช้งานของระบบงานหรือระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่จะเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน ก่อนตัดสินใจใช้ข้อมูลร่วมกัน
องค์กรควรกำาหนดให้มีการพิจารณาและจัดทำาแผนสร้างความต่อเนื่องทางธุรกิจสำาหรับกรณี
ที่ระบบงานหรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะเชื่อมโยงเข้าด้วยกันจำาเป็นต้องสามารถให้
บริการได้อย่างต่อเนื่องสูงสุด
องค์กรควรกำาหนดมาตรการป้องกันข้อมูลในระบบสื่อสารต่างๆ เช่น โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์
หรืออื่นๆ ทีจ่ ะเชื่อมโยงเข้าด้วยกันระหว่างองค์กรกับคู่ค้า
องค์กรไม่ควรอนุญาตให้มีการใช้งานข้อมูลสำาคัญหรือลับร่วมกันสำาหรับกรณีทรี่ ะบบงานหรือ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะเชื่อมโยงเข้าด้วยกันยังไม่มีมาตรการป้องกันเพียงพอ

10.9 การสร้างความมั่นคงปลอดภัยสำาหรับบริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic commerce services)
มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้แก่บริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และในการใช้งาน
10.9.1

การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic commerce)
มาตรการ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีการส่งผ่านทางเครือข่ายสาธารณะ (เช่น
อินเทอร์เน็ต) ควรได้รับการป้องกันจากการฉ้อโกง การปฏิเสธ (เช่น การทำาธุรกรรม) การเปิดเผย
และการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญาต
แนวทางปฏิบัติ
(ก) องค์กรควรกำาหนดมาตรการการพิสจู น์ตัวตนสำาหรับผู้เข้าใช้ระบบงานพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ที่มีความมั่นคงปลอดภัยเพียงพอ
(ข) องค์กรควรกำาหนดกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น กระบวนการ
ขายสินค้า ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมการกำาหนดราคาขาย การออกเอกสารสำาคัญ การลงนาม
ในเอกสารสำาคัญ เป็นต้น
(ค) องค์กรควรกำาหนดวิธีการเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ว่าเอกสารสำาคัญสำาหรับลูกค้าได้มีการ
จัดส่งไปแล้ว หรือได้รับแล้วโดยผู้ลูกค้า
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(ง)
(จ)
(ฉ)

(ช)

(ซ)
(ฌ)
(ญ)
(ฎ)
(ฏ)
(ฐ)
(ฑ)

(ฒ)

(ณ)

องค์กรควรกำาหนดวิธีการเพื่อป้องกันการปฏิเสธในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือการประมูลสินค้า
ในระบบงานพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
องค์กรควรกำาหนดมาตรการป้องกันข้อมูลลับ ข้อมูลสำาคัญ หรือข้อมูลส่วนบุคคลในระบบ
งานพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
องค์กรควรกำาหนดมาตรการป้องกันความถูกต้องของข้อมูลในระบบงานพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น ข้อมูลราคาสินค้า ข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า ข้อมูลการชำาระเงิน ข้อมูลการ
ส่งมอบผลิตภัณฑ์ เป็นต้น
องค์กรควรกำาหนดวิธีการตรวจสอบข้อมูลการชำาระเงินของลูกค้า กล่าวคือ องค์กรจะ
สามารถตรวจสอบได้ว่าลูกค้าได้ชำาระเงินแล้วหรือไม่ หรือในทางกลับกัน ลูกค้าสามารถตรวจ
สอบได้วา่ องค์กรได้รับเงินค่าสินค้าแล้วหรือไม่
องค์กรควรกำาหนดวิธีการชำาระเงินที่มีความมั่นคงปลอดภัยและเชื่อถือได้จากการถูกฉ้อโกงใน
ระบบงานพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
องค์กรควรกำาหนดให้มีการระบุถึงความรับผิดชอบขององค์กรกรณีที่มกี ารฉ้อโกงเกิดขึ้นกับ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของลูกค้า
องค์กรควรกำาหนดมาตรการเพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูลธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
หรือเพื่อป้องกันการส่งข้อมูลซำ้าเกิดขึ้น
องค์กรควรกำาหนดให้มีการประกันสินค้าสำาหรับลูกค้า เช่น เมื่อเกิดการสูญหายระหว่างจัดส่ง
หรือสินค้าเกิดความเสียหาย เป็นต้น
องค์กรควรกำาหนดมาตรการการป้องกันข้อมูล เช่น การเข้ารหัสข้อมูล เพื่อป้องกันกิจกรรม
การทำาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของลูกค้า
องค์กรควรกำาหนดมาตรการการเข้ารหัสข้อมูลที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
หรือข้อกำาหนดอื่นๆ ที่องค์กรต้องปฏิบัติตาม
องค์กรควรกำาหนดให้มีการจัดทำาข้อตกลงอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรสำาหรับการประกอบ
ธุรกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อระบุเงื่อนไขที่องค์กรและหุ้นส่วนทางธุรกิจต้องปฏิบัติ
ตาม
องค์กรควรกำาหนดให้มีการตรวจสอบว่าผูใ้ ห้บริการระบบงานพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ภายนอก
จะสามารถกู้คืนระบบได้อย่างรวดเร็วหรือไม่ ในกรณีที่ระบบถูกโจมตี ระบบถูกทำาให้เสียหาย
หรือระบบเกิดการหยุดชะงักและไม่สามารถให้บริการได้
องค์กรควรกำาหนดมาตรการป้องกันที่จำาเป็น ในกรณีที่จำาเป็นต้องเชื่อมโยงเครือข่ายของ
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องค์กรกับลูกค้าหรือคูค่ ้าเข้าด้วยกัน เพื่อให้บริการระบบงานพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
10.9.2

การทำาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (On-line transactions)
มาตรการ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ควรได้รับการป้องกัน เพื่อป้องกันการส่งข้อมูลไม่
ครบถ้วน การส่งข้อมูลไปผิดเส้นทาง การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล การเปิดเผยข้อมูล การทำาสำาเนา
ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการสวมรอยทำาธุรกรรมแทนผู้อื่น
แนวทางปฏิบัติ
(ก) องค์กรควรกำาหนดให้มีการใช้ลายมือชื่อดิจติ อลเพื่อป้องกันธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มี
ความสำาคัญ เช่น ป้องกันจากการถูกสวมรอยทำาธุรกรรมแทนเจ้าตัวหรือผู้เป็นเจ้าของ
(ข) องค์กรควรกำาหนดให้มีกระบวนการบริหารจัดการการใช้ลายมือชื่อดิจติ ัล การออก หรือการ
ใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความมั่นคงปลอดภัย
(ค) องค์กรควรกำาหนดมาตรการการพิสจู น์ตัวตนสำาหรับผู้เข้าทำาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มี
ความมั่นคงปลอดภัยเพียงพอ
(ง) องค์กรควรกำาหนดมาตรการป้องกันความลับของข้อมูลธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์จากการ
ถูกเปิดเผยหรือเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
(จ) องค์กรควรกำาหนดมาตรการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือผูท้ ำาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์
(ฉ) องค์กรควรกำาหนดให้มีการเข้ารหัสข้อมูลและ/หรือใช้โพรโตคอลที่มีความมั่นคงปลอดภัย
สำาหรับข้อมูลที่จะมีการส่งผ่านเครือข่ายหรือระบบสื่อสารระหว่างลูกค้ากับระบบงานให้
บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(ช) องค์กรควรกำาหนดให้มีการจัดเก็บข้อมูลธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ไว้บนสื่อบันทึกข้อมูลที่ไม่
สามารถเข้าถึงได้โดยผู้อื่น รวมทั้งควรจัดเก็บไว้เพื่อไม่ให้สามารถเข้าถึงได้โดยผ่านทางเครือ
ข่ายสาธารณะ เช่น อินเทอร์เน็ต เป็นต้น

10.9.3

สารสนเทศที่มีการเผยแพร่ออกสู่สาธารณะ (Publicly available information)
มาตรการ
ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลที่มีการเผยแพร่โดยผ่านทางระบบงานที่สามารถเข้าถึงได้
ทางสาธารณะ (เช่น อินเทอร์เน็ต) ควรได้รับการป้องกันเพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล
โดยไม่ได้รับอนุญาต
แนวทางปฏิบัติ
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(ก) องค์กรควรกำาหนดให้มีการป้องกันข้อมูลหรือซอฟต์แวร์สำาคัญที่ปรากฎในระบบงาน
สาธารณะ เช่น บนเว็บไซต์จากการถูกเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญาต
(ข) องค์กรควรกำาหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงต่อระบบงานสาธารณะและข้อมูลสำาคัญใน
ระบบ และกำาหนดมาตรการลดความเสี่ยงก่อนที่จะเริ่มเปิดให้บริการระบบดังกล่าว
(ค) องค์กรควรกำาหนดให้มีกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสม และอนุมัติข้อมูล
ก่อนที่จะทำาการเผยแพร่ข้อมูลนั้นในระบบงานสาธารณะ
(ง) องค์กรควรกำาหนดให้มีกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสม และอนุมัติข้อมูลที่
ได้รับจากภายนอก เช่น ประชาชนหรือผู้ใช้บริการอื่นๆ ก่อนนำาไปใช้งาน
(จ) องค์กรควรกำาหนดมาตรการควบคุมการรับข้อมูลผลตอบรับ (Feedback) หรือข้อมูลอื่นๆ
จากประชาชนหรือผูใ้ ช้บริการภายนอก ซึ่งเข้าไปใช้ระบบงานสาธารณะเพื่อให้ข้อมูลดังกล่าว
ทั้งนี้เพื่อป้องกันข้อมูลที่ไม่เหมาะสมหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายกับองค์กรได้ องค์กรควร
กำาหนดมาตรการป้องกันข้อมูลดังกล่าวดังนี้
1) ข้อมูลนั้นจะต้องเป็นไปตามหรือสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อกำา
หนดอื่นๆ ที่องค์กรต้องปฏิบัตติ าม
2) ข้อมูลนั้นจะต้องได้รับการรวบรวม การประมวลผล และการจัดเก็บอย่างสมบูรณ์ ถูก
ต้อง และทันกาล
(ฉ) องค์กรควรกำาหนดมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ผู้ที่สามารถใช้งานระบบงานสาธารณะสามารถ
ใช้ระบบนี้เป็นทางผ่านไปสู่เครือข่ายอื่นๆ ที่เชื่อมต่อกับระบบงานนี้
10.10 การเฝ้าระวังระบบ (Monitoring)
มีวตั ถุประสงค์เพื่อตรวจหากิจกรรมการประมวลผลสารสนเทศที่ไม่ได้รับอนุญาต
10.10.1 การบันทึกข้อมูลล็อกของระบบ (Audit logging)
มาตรการ
ข้อมูลล็อกที่บันทึกกิจกรรมของผู้ใช้งาน ข้อยกเว้น (เช่น จากการประมวลผลข้อมูลบางรายการที่ผิด
ปกติหรือไม่ถูกต้อง เป็นต้น) และเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัย ควรได้รับการบันทึกและจัด
เก็บไว้ช่วงระยะเวลาหนึ่ง เพื่อใช้ในการสืบสวนสอบสวนในอนาคต (กรณีที่มีความจำาเป็น) และเฝ้า
ระวังและควบคุมการเข้าถึงระบบต่างๆ
แนวทางปฏิบัติ
(ก) องค์กรควรกำาหนดให้มีการบันทึกข้อมูลล็อกแสดงการเข้าถึงหรือที่เกี่ยวข้องกับระบบ
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เทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร ข้อมูลที่ควรกำาหนดให้บันทึกไว้ ได้แก่
1) ข้อมูลชื่อบัญชีผู้ใช้งาน
2) ข้อมูลวันเวลาที่เข้าถึงระบบ
3) ข้อมูลวันเวลาที่ออกจากระบบ
4) ข้อมูลเหตุการณ์สำาคัญที่เกิดขึ้น
5) ข้อมูลชื่อเทอร์มินัล
6) ข้อมูลสถานที่ของเทอร์มินัลที่ผู้ใช้ใช้งาน
7) ข้อมูลการล็อกอินทั้งที่สำาเร็จและไม่สำาเร็จ
8) ข้อมูลความพยายามในการเข้าถึงทรัพยากรของระบบทั้งที่สำาเร็จและไม่สำาเร็จ เช่น
การเข้าถึงไฟล์ต่างๆ ในระบบ
9) ข้อมูลแสดงการเข้าถึงไฟล์ในลักษณะต่างๆ เช่น เปิด ปิด เขียน อ่าน เป็นต้น
10) ข้อมูลการเปลี่ยนค่าคอนฟิกกูเรชันของระบบ
11) ข้อมูลแสดงการใช้สิทธิ เช่น สิทธิของผู้ดูแลระบบ
12) ข้อมูลแสดงการใช้งานหรือเข้าถึงระบบงาน
13) ข้อมูลไอพีแอดเดรสที่เข้าถึง
14) ข้อมูลโพรโตคอลเครือข่ายทีใ่ ช้
15) ข้อมูลการแจ้งเตือนของระบบ
16) ข้อมูลแสดงการหยุดการทำางานของระบบ
17) ข้อมูลแสดงการสำารองข้อมูลทั้งที่สำาเร็จและไม่สำาเร็จ
(ข) องค์กรควรกำาหนดขั้นตอนปฏิบัตสิ ำาหรับการจัดการกับการข้อมูลล็อกของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศขององค์กร
(ค) ในกรณีที่ข้อมูลล็อกเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบุกรุกระบบหรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล
องค์กรควรกำาหนดให้มีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันข้อมูลดังกล่าว
(ง) องค์กรควรกำาหนดมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ผู้ดูแลระบบสามารถลบหรือยกเลิกการเก็บ
ข้อมูลล็อกซึ่งแสดงถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับตนเอง
10.10.2 การเฝ้าระวังการใช้งานระบบ (Monitoring system use)
มาตรการ
ขั้นตอนปฏิบัตสิ ำาหรับการเฝ้าระวังการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรมีการจัดทำาขึ้นมา
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และผลของกิจกรรมการเฝ้าระวังควรมีการทบทวนอย่างสมำ่าเสมอ
แนวทางปฏิบัติ
(ก) องค์กรควรกำาหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงสำาหรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้งาน
เพื่อกำาหนดแนวทางในการเฝ้าระวังและดูแลระบบเหล่านั้น
(ข) องค์กรควรกำาหนดให้มีการเฝ้าระวังและตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรให้
สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อกำาหนดอื่นๆ ที่องค์กรต้องปฏิบัตติ าม
(ค) องค์กรควรกำาหนดให้มีการเฝ้าระวังและตรวจสอบการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างสมำ่าเสมอ การตรวจสอบสามารถดูได้จากข้อมูลล็อก เช่น ข้อมูล
1) ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน
2) กิจกรรมการใช้งานและประเภทของกิจกรรม
3) วัน/เวลาที่เข้าถึง
4) ไฟล์หรือข้อมูลที่ถูกเข้าถึง
5) โปรแกรมหรือยูทิลิตี้ที่ถูกเรียกใช้งาน
(ง) องค์กรควรกำาหนดให้มีการเฝ้าระวังและตรวจสอบการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้
สิทธิในระดับสูงอย่างสมำ่าเสมอ การตรวจสอบสามารถดูได้จากข้อมูลล็อก เช่น ข้อมูล
1) การใช้บัญชีผู้ใช้งานในระดับสูง เช่น supervisor, root, administrator เป็นต้น เพื่อ
ปฏิบัติงาน
2) การเปิด-ปิดการทำางานของระบบหรืออุปกรณ์สำาคัญ
3) การถอดถอนหรือติดตั้งอุปกรณ์อินพุทและเอ้าพุท (เช่น ฮาร์ดดิสก์)
(จ) องค์กรควรกำาหนดให้มีการเฝ้าระวังและตรวจสอบการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดย
ไม่ได้รับอนุญาต การตรวจสอบสามารถดูได้จากข้อมูลล็อก เช่น ข้อมูล
1) การใช้คำาสั่งบางอย่างที่ได้รับการปฏิเสธโดยระบบ เช่น พยายามใช้คำาสั่งนั้นทั้งที่ไม่มี
สิทธิ
2) ความพยายามในการเข้าถึงข้อมูลหรือทรัพยากรของระบบซำ้าหลายๆ ครัง้
3) ความพยายามในการเข้าถึงข้อมูลหรือทรัพยากรของระบบแต่ได้รับการปฏิเสธโดย
ระบบ
4) การละเมิดนโยบายการเข้าถึงและมีการแจ้งเตือนโดยระบบ
5) การแจ้งเตือนจากไฟร์วอลล์หรือระบบป้องกันการบุกรุก
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(ฉ) องค์กรควรกำาหนดให้มีการเฝ้าระวังและตรวจสอบการแจ้งเตือนหรือการล้มเหลวในการ
ทำางานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การตรวจสอบสามารถดูได้จากข้อมูลล็อก เช่น ข้อมูล
1) การแจ้งเตือนจากคอนโซล (console) ของผู้ดูแลระบบ
2) การแจ้งเตือนเมื่อระบบทำางานผิดปกติ เช่น ฮาร์ดดิสก์เต็ม เป็นต้น
3) การแจ้งเตือนจากโปรแกรมบริหารจัดการเครือข่าย
4) การแจ้งเตือนจากระบบควบคุมการเข้าถึง
5) การแจ้งเตือนจากระบบป้องกันการบุกรุก
6) การแจ้งเตือนการทำางานของระบบเกิดการล้มเหลวหรือหยุดชะงัก
(ช) องค์กรควรกำาหนดให้มีการเฝ้าระวังและตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงหรือความพยายามในการ
เปลี่ยนแปลงค่าคอนฟิกกูเรชันด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ซ) องค์กรควรกำาหนดให้มีการทบทวนข้อมูลล็อกประเภทต่างๆ ทีก่ ล่าวถึงในหัวข้อนี้อย่าง
สมำ่าเสมอ และด้วยความถี่ของการทบทวนที่เหมาะสมและตามระดับความเสี่ยงหรือระดับ
ความสำาคัญของระบบที่มีต่อองค์กร กล่าวคือ
1) ระบบงานที่มีความสำาคัญกว่าควรได้รับการทบทวนบ่อยครั้งขึ้น
2) ระบบงานที่มีข้อมูลสำาคัญกว่าควรได้รับการทบทวนบ่อยครั้งขึ้น
3) ระบบงานที่เคยถูกบุกรุกหรือใช้ผิดวัตถุประสงค์ควรได้รับการทบทวนบ่อยครั้งขึ้น
4) ระบบงานที่มีการเชื่อมโยงกับระบบงานอื่นๆ ควรได้รับการทบทวนบ่อยครั้งขึ้น
(มากกว่าระบบที่แยกเป็นเอกเทศหรือไม่มีการเชี่อมโยงกับระบบงานอื่นๆ)
(ฌ) องค์กรควรกำาหนดให้มีการดำาเนินการเชิงแก้ไขต่อปัญหาที่พบจากการดำาเนินการทบทวน
ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
(ญ) องค์กรควรกำาหนดให้มีการทบทวนผลของการดำาเนินการเชิงแก้ไขนั้น เพือ่ ให้มั่นใจได้ว่า
ปัญหาทีพ่ บนั้นได้รับการดำาเนินการอย่างเหมาะสม
10.10.3 การป้องกันข้อมูลล็อก (Protection of log information)
มาตรการ
ระบบหรืออุปกรณ์สำาหรับบันทึกข้อมูลล็อกและข้อมูลล็อกเองควรได้รับการป้องกันจากการถูก
เปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
แนวทางปฏิบัติ
(ก) องค์กรควรกำาหนดมาตรการเพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขต่อระบบบันทึกข้อมูล
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(ข)
(ค)
(ง)

(จ)

(ฉ)

ล็อกหรือตัวข้อมูลล็อกเองโดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น มาตรการการควบคุมการเข้าถึงทาง
กายภาพ มาตรการการควบคุมผู้ที่สามารถล็อกอินเข้าไปใช้งานได้ เป็นต้น
องค์กรควรกำาหนดมาตรการเพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือลบข้อมูลล็อกโดยไม่ได้
รับอนุญาต เช่น ใช้การคำานวณผลรวมของข้อมูลล็อก การใช้การลงลายมือชือ่ ดิจติ ัล เป็นต้น
องค์กรควรกำาหนดมาตรการในการเฝ้าระวังและดูแลการทำางานของระบบบันทึกข้อมูลล็อก
อย่างสมำ่าเสมอ เพื่อให้สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
องค์กรควรกำาหนดมาตรการสำาหรับการบริหารจัดการเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับระบบ
บันทึกข้อมูลล็อก เช่น เหตุการณ์ระบบหยุดชะงัก เหตุการณ์ที่ระบบได้บันทึกไว้ในข้อมูลล็อก
เป็นต้น
องค์กรควรกำาหนดมาตรการเพื่อตรวจสอบพื้นที่บนสื่อบันทึกข้อมูลของระบบบันทึกข้อมูล
ล็อกว่ายังมีพอใช้เพียงพอสำาหรับการบันทึกข้อมูลล็อกหรือไม่ ควรกำาหนดให้มีการคำานวณ
พื้นที่ทจี่ ำาเป็นต้องใช้สำาหรับการบันทึกข้อมูลล็อกว่ามีการใช้วันละเท่าไร และจัดเตรียมสื่อ
บันทึกข้อมูลให้เพียงพอตามผลของการคำานวณนั้น
องค์กรควรกำาหนดให้มีการจัดเก็บอาไคว์ของข้อมูลล็อกเก่าไว้บนสื่อบันทึกข้อมูลแยกต่าง
หาก การจัดเก็บและระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูล (จะเก็บไว้นานเพียงไร) ควรกำาหนดให้
สอดคล้องกับ
1) นโยบายการจัดเก็บข้อมูลที่องค์กรได้กำาหนดไว้ และ/หรือ
2) ข้อกำาหนดในการจัดเก็บข้อมูลหลักฐานทางคอมพิวเตอร์

10.10.4 ข้อมูลล็อกที่เกี่ยวข้องกับผู้ดูแลระบบ (Administrator and operator logs)
มาตรการ
กิจกรรมการดำาเนินงานของผู้ดูแลระบบหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบอื่นๆ ควรได้รับการบันทึกเป็น
ข้อมูลล็อกไว้
แนวทางปฏิบัติ
(ก) องค์กรควรกำาหนดให้มีการบันทึกข้อมูลล็อกที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆ ของผู้ดูแลระบบ
(ทั้งนี้เนื่องจากผู้ดูแลระบบส่วนใหญ่จะได้รับสิทธิในระดับสูง ซึ่งหากมีกจิ กรรม เช่น การ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญาต เกิดขึ้น อาจทำาให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรได้)
ข้อมูลที่ควรบันทึกไว้ ได้แก่ ข้อมูล
1) กิจกรรมสำาคัญที่เกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงความสำาเร็จ ความล้มเหลว และความผิดพลาด เช่น
การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขต่อไฟล์ที่มีความสำาคัญของระบบ
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2) วัน/เวลาที่เกิดขึ้น
3) บัญชีของผู้ดูแลระบบที่เข้าถึง
4) โพรเซสที่เกี่ยวข้อง
(ข) องค์กรควรกำาหนดให้มีการเฝ้าระวังและตรวจสอบข้อมูลล็อกที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆ
ของผู้ดูแลระบบอย่างสมำ่าเสมอ
(ค) องค์กรควรกำาหนดให้มีการทบทวนข้อมูลล็อกที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของผู้ดูแลระบบอย่าง
สมำ่าเสมอ และควรดำาเนินการเชิงแก้ไขต่อปัญหา ทีพ่ บภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
(ง) องค์กรควรกำาหนดให้มีการทบทวนผลของการดำาเนินการเชิงแก้ไขนั้น เพือ่ ให้มั่นใจได้ว่า
ปัญหาทีพ่ บนั้นได้รับการดำาเนินการอย่างเหมาะสม
10.10.5 การบันทึกเหตุการณ์ข้อผิดพลาด (Fault logging)
มาตรการ
เหตุการณ์ข้อผิดพลาดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรมีการบันทึกไว้เป็น
ข้อมูลล็อก ทำาการวิเคราะห์ และดำาเนินการแก้ไขตามสมควร
แนวทางปฏิบัติ
(ก) องค์กรควรกำาหนดให้มีการบันทึกข้อมูลล็อกเกี่ยวกับการทำางานผิดพลาดหรือข้อผิดพลาด
ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ข) องค์กรควรกำาหนดให้มีการเปิดใช้งานฟังก์ชันสำาหรับบันทึกการทำางานผิดพลาดหรือข้อผิด
พลาดของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ค) องค์กรควรกำาหนดขั้นตอนปฏิบัตสิ ำาหรับการจัดการกับการทำางานผิดพลาดหรือข้อผิดพลาด
ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ง) องค์กรควรกำาหนดให้มีการเฝ้าระวังและตรวจสอบข้อมูลล็อกเกี่ยวกับการทำางานผิดพลาด
หรือข้อผิดพลาดของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสมำ่าเสมอ
(จ) องค์กรควรกำาหนดให้มีการทบทวนข้อมูลล็อกเกี่ยวกับการทำางานผิดพลาดหรือข้อผิดพลาด
ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสมำ่าเสมอ และควรดำาเนินการเชิงแก้ไขต่อข้อผิดพลาด
เหล่านั้นภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
(ฉ) องค์กรควรกำาหนดให้มีการทบทวนผลของการดำาเนินการเชิงแก้ไขนั้น เพือ่ ให้มั่นใจได้ว่าข้อ
ผิดพลาดที่พบนั้นได้รับการดำาเนินการอย่างเหมาะสมและไม่ทำาให้เกิดผลกระทบข้างเคียง ซึ่ง
รวมถึงมาตรการความมั่นคงปลอดภัยเดิมที่มีอยู่เกิดความเสียหาย
10.10.6 การตั้งเวลาของเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ตรงกัน (Clock synchronization)
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มาตรการ
เวลาของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหมดขององค์กรควรได้รับการตั้งให้ตรงกับแหล่งเทียบเวลา
หนึ่งซึ่งเป็นแหล่งที่เชื่อถือได้
แนวทางปฏิบัติ
(ก) องค์กรควรกำาหนดให้มีการตั้งสัญญาณนาฬิกาของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ตรงตาม
เวลามาตรฐานเวลาสากล (Coordinated Universal Time (UTC) standard) หรือ
มาตรฐานเวลาของประเทศไทย
(ข) องค์กรควรกำาหนดขั้นตอนปฏิบัติเพื่อตรวจสอบและแก้ไขสัญญาณนาฬิกาให้มีความเที่ยงตรง
อยู่เสมอ
(ค) องค์กรควรกำาหนดให้มีการตรวจสอบว่าการประทับตราเวลาของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขององค์กรลงในไฟล์ตา่ งๆ มีความถูกต้องหรือไม่
(ง) องค์กรควรระมัดระวังเรื่องรูปแบบของวัน/เวลาทีร่ ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร
ประทับลงในไฟล์และการตีความรูปแบบนั้นให้มีความถูกต้อง

11. การควบคุมการเข้าถึง (Access control)
11.1 ความต้องการทางธุรกิจสำาหรับการควบคุมการเข้าถึง(Business requirements for access control)
มีวตั ถุประสงค์เพื่อควบคุมการเข้าถึงข้อมูลขององค์กร
11.1.1

นโยบายควบคุมการเข้าถึง (Access control policy)
มาตรการ
นโยบายควบคุมการเข้าถึงควรมีการจัดทำาขึ้นมาอย่างเป็นลายลักษณ์อกั ษรและมีการทบทวนโดยพิ
จาณาถึงความต้องการทางธุรกิจและด้านความมั่นคงปลอดภัยในการเข้าถึง (ข้อมูล ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ)
แนวทางปฏิบัติ
(ก) องค์กรควรกำาหนดนโยบายควบคุมการเข้าถึงอย่างเป็นลายลักษณ์อกั ษร นโยบายฯ ควร
ครอบคลุมถึง
1) การกำาหนดกฎเกณฑ์ ข้อกำาหนด และสิทธิที่ผู้ใช้งานต้องปฏิบัติตาม
2) การกำาหนดมาตรการควบคุมการเข้าถึงทั้งในส่วนของการล็อกอินเข้าไปใช้งานและการ
เข้าถึงทางกายภาพ
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3)

การควบคุมการเข้าถึงของผู้ใช้งานโดยพิจารณาจากข้อกำาหนดหรือความต้องการทาง
ธุรกิจ
4) การควบคุมการเข้าถึงให้เหมาะสมกับความสำาคัญและความเสี่ยงที่มีต่อข้อมูลในระบบ
งาน
5) การควบคุมการเข้าถึงให้เหมาะสมกับระดับชั้นความลับของข้อมูล
6) การอนุมัติการเข้าถึงระบบงานและข้อมูลอย่างเป็นทางการตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
และความจำาเป็นในการใช้งาน
7) การแยกหน้าที่ในการบริหารจัดการเพื่อควบคุมการเข้าถึงระบบงาน เช่น ผู้ใช้งานเป็น
ผู้ร้องขอเพื่อเข้าใช้ระบบงาน ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้อนุมัติ และผู้ดูแลระบบเป็นผู้บริหาร
จัดการบัญชีผู้ใช้งาน
8) การทบทวนหรือเพิกถอนสิทธิการเข้าถึงอย่างเป็นสมำ่าเสมอเพื่อป้องกันการเข้าถึงโดย
ไม่ได้รับอนุญาต
9) การกำาหนดข้อกำาหนดด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบงาน
10) การกำาหนดให้มีการกระจายหรือแจกจ่ายข้อมูลสำาคัญให้อยู่ในวงจำากัด
11) ประเภทของการเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายขององค์กรทั้งหมด เช่น การเชื่อมต่อจากระยะ
ไกลผ่านทางอินเทอร์เน็ต การเชื่อมตีอ่ ผ่านทางอินทราเน็ต การเชื่อมต่อผ่านทางระบบ
เครือข่ายไร้สาย เป็นต้น
12) การกำาหนดให้ผู้ให้บริการภายนอกต้องตระหนัก ทำาความเข้าใจ และปฏิบัตติ าม
นโยบายควบคุมการเข้าถึงขององค์กรอย่างเคร่งครัด
(ข) นโยบายฯ ควรกำาหนดให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดหมวดหมู่สารสนเทศที่ได้กำาหนดไว้
(แนวทางการจัดหมวดหมู่สารสนเทศจะกล่าวถึงการแบ่งสารสนเทศตามชั้นความลับ ซึ่งจะ
ต้องมีการควบคุมการเข้าถึงสารสนเทศเหล่านั้นให้เหมาะสม)
(ค) นโยบายฯ และแนวทางการจัดหมวดหมู่สารสนเทศควรได้รับการปฏิบัติอย่างสอดคล้องกัน
สำาหรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหมดขององค์กร
(ง) นโยบายฯ ควรมีความสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อกำาหนดอื่นๆ ที่
องค์กรต้องปฏิบัติตาม เช่น พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำาความผิดทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งกำาหนดให้
มีการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลล็อกของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(จ) นโยบายฯ ควรกำาหนดให้มีการปฏิบัติตามหรือพิจารณาถึงข้อกำาหนดในสัญญาต่างๆ เช่น
สัญญาจ้างที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการเข้าถึง
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(ฉ) นโยบายฯ ควรกำาหนดให้มีการลงทะเบียนอนุมัติผใู้ ช้งานให้สอดคล้องกับบทบาทและหน้าที่
ความรับผิดชอบของผู้ใช้งานนั้น
(ช) นโยบายฯ ควรมีขอบเขตครอบคลุมการบริหารจัดการเพื่อควบคุมการเข้าถึงระบบงาน
ทั้งหมดขององค์กร แม้ว่าองค์กรจะมีการกระจายสำานักงานไปอยู่คนละสถานที่กันทาง
กายภาพก็ตาม
(ซ) นโยบายฯ ควรแยกให้ชัดเจนระหว่างกฎเกณฑ์ที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดและแนวทาง
ปฏิบัติที่สามารถพิจารณาเลือกปฏิบัติได้ตามความเหมาะสมหรือตามแต่เงื่อนไข
(ฌ) นโยบายฯ ควรกำาหนดกฎเกณฑ์ที่มีลกั ษณะเข้มงวดดังนี้ “ระบบหรือบริการทั้งหมดของ
องค์กรเป็นระบบหรือบริการทีโ่ ดยทัว่ ไปไม่อนุญาตการเข้าถึงเว้นเสียแต่ว่าได้รับอนุญาตการ
เข้าถึงก่อนเท่านั้น” มากกว่าจะเป็นกฎเกณฑ์ที่มีลักษณะไม่เข้มงวด เช่น “ระบบหรือบริการ
ทั้งหมดขององค์กรสามารถเข้าใช้งานได้เว้นเสียแต่เป็นระบบหรือบริการที่องค์กรไม่อนุญาต
ให้ใช้งาน”
(ญ) ในกรณีที่เป็นไปได้สำาหรับการเปลี่ยนชั้นความลับของการเข้าถึงข้อมูล ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศควรทำาการเปลี่ยนให้โดยอัติโนมัติมากกว่าจะให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกเปลี่ยนชั้น
ความลับได้เองตามทีต่ ้องการหรือตามดุลยพินิจของผู้ใช้งาน
(ฎ) ในกรณีที่เป็นไปได้สำาหรับการเปลี่ยนสิทธิการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งานหนึ่ง ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศควรทำาการเปลี่ยนให้โดยอัติโนมัติมากกว่าที่จะให้ผู้ดูแลระบบสามารถเลือก
เปลี่ยนสิทธิได้เองตามทีต่ ้องการหรือตามดุลยพินิจของตน
11.2 การบริหารจัดการการเข้าถึงระบบโดยผูใ้ ช้งาน (User access management)
มีวตั ถุประสงค์เพื่อควบคุมการเข้าถึงระบบเฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตแล้ว และป้องกันการเข้าถึงระบบโดยไม่
ได้รับอนุญาต
11.2.1

การลงทะเบียนผู้ใช้งาน (User registration)
มาตรการ
ขั้นตอนปฏิบัตสิ ำาหรับการลงทะเบียนและเพิกถอนผู้ใช้งาน ควรมีการจัดทำาขึ้นมาอย่างเป็นทางการ
เพื่อใช้สำาหรับการอนุมัติและการยกเลิกสิทธิการเข้าถึงระบบงานและบริการต่างๆ ขององค์กร
แนวทางปฏิบัติ
(ก) องค์กรควรกำาหนดขั้นตอนปฏิบัตสิ ำาหรับการลงทะเบียนผู้ใช้งานระบบงานต่างๆ ขององค์กร
ขั้นตอนปฏิบัติฯ ควร
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1)

กำาหนดให้มีการระบุชื่อบัญชีผู้ใช้งานแยกกันเป็นรายบุคคล กล่าวคือ ไม่กำาหนดชื่อ
บัญชีผู้ใช้งานที่ซำ้าซ้อนกัน
2) จำากัดการใช้งานบัญชีผู้ใช้งานแบบกลุ่มซึ่งมีการใช้งานร่วมกันภายใต้บัญชีเดียวกันและ
อนุญาตให้ใช้งานได้ก็ต่อเมื่อมีเหตุผลความจำาเป็นในการใช้งาน
3) กำาหนดให้มีการตรวจสอบและมอบหมายสิทธิในการเข้าถึงที่เหมาะสมต่อหน้าที่ความ
รับผิดชอบ และ/หรือความต้องการทางธุรกิจ รวมทั้งสอดคล้องกับนโยบายควบคุม
การเข้าถึงที่ได้กำาหนดไว้
4) กำาหนดให้มีการแจกเอกสารให้แก่ผู้ใช้งานซึ่งแสดงถึงสิทธิและหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของผู้ใช้งานในการเข้าถึงระบบงานขององค์กร รวมทั้งกำาหนดให้ผู้ใช้งานต้องทำาการลง
นามในเอกสารดังกล่าวหลังจากที่ได้อ่านทำาความเข้าใจแล้ว
5) กำาหนดให้มีการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลการขออนุมัติเข้าใช้ระบบงานของผู้ใช้งาน
ทั้งหมดขององค์กร
6) กำาหนดให้มีการเพิกถอนสิทธิการเข้าถึงระบบงานโดยทันทีเมื่อผู้ใช้งานนั้นทำาการลา
ออก เปลี่ยนตำาแหน่งงาน หรือย้ายไปอยู่อีกหน่วยงานภายในหนึ่ง
7) กำาหนดให้มีการตรวจสอบหรือทบทวนบัญชีผู้ใช้ระบบงานทั้งหมดอย่างเป็นสมำ่าเสมอ
เพื่อป้องกันการเข้าถึงระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต
(ข) องค์กรควรกำาหนดให้ผู้เป็นเจ้าของระบบงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเท่านั้นทำาหน้าที่เป็นผู้
อนุมัติการเข้าถึงระบบงาน
(ค) องค์กรควรกำาหนดให้มีการให้สิทธิเข้าถึงโดยต้องระมัดระวังหรือคำานึงถึงการสมรูร้ ่วมคิดกัน
(ง) องค์กรจะต้องไม่อนุญาตการใช้ระบบงานแก่ผรู้ ้องขอจนกว่าจะได้รับอนุมัติแล้วเท่านั้น
11.2.2

การบริหารจัดการสิทธิการใช้งาน (Privilege management)
มาตรการ
การกำาหนดและใช้งานสิทธิ (การเข้าถึงข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ) ควรมีการจำากัดและ
ควบคุม
แนวทางปฏิบัติ
(ก) องค์กรควรกำาหนดกระบวนการในการมอบหมายหรือกำาหนดสิทธิการใช้งานให้แก่ผู้ใช้งาน
สำาหรับระบบงานต่างๆ ขององค์กร
(ข) กระบวนการในการมอบหมายสิทธิควรกำาหนดระดับสิทธิในการเข้าถึงระบบงานที่เหมาะสม
ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ตามความจำาเป็นในการใช้งาน หรือตามความต้องการทางธุรกิจ
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(ค) กระบวนการในการมอบหมายสิทธิควรมีความสอดคล้องกับนโยบายควบคุมการเข้าถึงที่ได้
กำาหนดไว้
(ง) องค์กรควรกำาหนดให้มีการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลการมอบหมายสิทธิให้แก่ผู้ใช้งาน
11.2.3

การบริหารจัดการรหัสผ่านสำาหรับผู้ใช้งาน (User password management)
มาตรการ
การจัดสรรรหัสผ่านสำาหรับเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศควรมีการควบคุมโดยผ่านทาง
กระบวนการบริหารจัดการหนึ่งทีก่ ำาหนดไว้อย่างเป็นทางการ
แนวทางปฏิบัติ
(ก) องค์กรควรกำาหนดขั้นตอนปฏิบัตสิ ำาหรับการตั้งหรือเปลี่ยนรหัสผ่านที่มีความมั่นคงปลอดภัย
(ข) ขั้นตอนปฏิบัติสำาหรับการตั้งรหัสผ่านชั่วคราวให้กับผู้ใช้งาน (ซึ่งร้องขอการเข้าถึงระบบงาน)
ควรกำาหนดรหัสผ่านชั่วคราวให้มีความยากต่อการเดาโดยผู้อื่น และควรกำาหนดรหัสผ่าน
เหล่านั้นให้มีความแตกต่างกัน
(ค) ขั้นตอนปฏิบัติสำาหรับการจัดส่งรหัสผ่านให้กับผู้ใช้งานควรหลีกเลี่ยงการใช้ระบบงานอีเมล์
เป็นช่องทางในการจัดส่ง (กล่าวคือ เมื่อมีการส่งข้อมูลหรือข้อความโดยผ่านทางระบบงาน
อีเมล์ ผู้ไม่ประสงค์ดีอาจดักแอบดูข้อมูลนั้นได้) และควรกำาหนดให้ผู้ใช้งานตอบกลับหลังจาก
ที่ได้รับรหัสผ่านแล้ว
(ง) องค์กรควรกำาหนดให้ผู้ใช้งานทำาการเปลี่ยนรหัสผ่านโดยทันทีภายหลังจากที่ได้รับรหัสผ่าน
ชั่วคราว (จากผู้ที่สร้างบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านให้) และควรเปลี่ยนรหัสผ่านให้มีความยาก
ต่อการเดาโดยผู้อื่น
(จ) องค์กรควรกำาหนดให้ผู้ใช้งานทำาการเปลี่ยนรหัสผ่านโดยทันทีภายหลังจากการติดตั้ง
ซอฟต์แวร์ที่ซื้อมาจากผู้ผลิตหรือซอฟต์แวร์สำาเร็จรูปเสร็จเรียบร้อยแล้ว
(ฉ) องค์กรควรกำาหนดให้ผู้ใช้งานลงนามเพื่อป้องกันการเปิดเผยข้อมูลรหัสผ่านของตน เช่น ลง
นามในเอกสารเพื่อแสดงถึงการยอมรับที่จะปฏิบัติตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัย ซึ่งรวม
ถึงสิทธิและหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของผู้ใช้งานในการเข้าถึงระบบงานขององค์กร
(ช) ขั้นตอนปฏิบัติสำาหรับการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ควรทำาการตรวจสอบบัญชีผู้ใช้งานและรหัส
ผ่านปัจจุบันให้ถูกต้องก่อน ก่อนทีจ่ ะอนุญาตให้เปลี่ยนไปเป็นรหัสผ่านใหม่

11.2.4

การทบทวนสิทธิการเข้าถึงของผู้ใช้งาน (Review of user access rights)
มาตรการ
ผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องควรดำาเนินการทบทวนสิทธิการเข้าถึงของผู้ใช้งาน (ระบบเทคโนโลยี
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สารสนเทศต่างๆ) ตามรอบระยะเวลาที่ได้กำาหนดไว้โดยผ่านทางกระบวนการที่เป็นทางการหนึ่ง
แนวทางปฏิบัติ
(ก) องค์กรควรกำาหนดให้มีกระบวนการในการทบทวนสิทธิการเข้าถึงระบบงานของผู้ใช้งานของ
องค์กร
(ข) กระบวนการทบทวนสิทธิควรกำาหนดให้มีการทบทวนสิทธิการเข้าถึงระบบงานของผู้ใช้งาน
ตามรอบระยะเวลาทีก่ ำาหนดไว้ หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้อง เช่น เลื่อนตำาแหน่ง
ลดตำาแหน่ง ย้ายแผนก หรือเมื่อสิ้นสุดการจ้างงาน
(ค) กระบวนการทบทวนสิทธิควรกำาหนดให้มีการการทบทวนสิทธิสำาหรับผู้ที่มีสิทธิในระดับสูง
เช่น สิทธิของผู้ดูแลระบบ ด้วยความถี่ที่มากกว่าผูใ้ ช้งานทัว่ ไป
(ง) กระบวนการทบทวนสิทธิควรกำาหนดให้มีการบันทึกการเปลี่ยนแปลงต่อบัญชีผู้ใช้งานที่ได้
ทำาการทบทวนนั้น (ทั้งผูใ้ ช้งานทัว่ ไปและผู้ดูแลระบบ) เพื่อใช้ในการทบทวนหรือตรวจสอบ
ในภายหลัง
11.3 หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน (User responsibilities)
มีวตั ถุประสงค์เพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย หรือการขโมยข้อมูลและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
11.3.1

การใช้งานรหัสผ่าน (Password use)
มาตรการ
องค์กรควรกำาหนดให้ผู้ใช้งานปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติที่ดที ี่กำาหนดไว้ในการเลือกและใช้งานรหัสผ่าน
แนวทางปฏิบัติ
(ก) องค์กรควรกำาหนดให้ผู้ใช้งานปฏิบัตดิ ังนี้กับรหัสผ่านของตนเอง
1) ตั้งรหัสผ่านที่ยากต่อการเดาโดยผู้อื่น
2) ไม่เปิดเผยรหัสผ่านของตนเองแก่ผู้อื่น
3) จัดเก็บรหัสผ่านไว้ในสถานที่ที่มีความปลอดภัย
4) เปลี่ยนรหัสผ่านโดยทันทีเมื่อทราบว่ารหัสผ่านของตนอาจถูกเปิดเผยหรือล่วงรูโ้ ดยผู้
อื่น
5) ตั้งรหัสผ่านที่มีความยาวขั้นตำ่าตามที่กำาหนดไว้ เช่น อย่างน้อย 8 ตัวอักษร
6) ตั้งรหัสผ่านโดยใช้เทคนิคส่วนตัวที่งา่ ยต่อการจำารหัสผ่านที่ได้กำาหนดไว้
7) ไม่ตั้งรหัสผ่านจากคำาที่ปรากฎในพจนานุกรม
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8)

ไม่ตั้งรหัสผ่านที่ประกอบด้วยอักขระที่เรียงกัน เช่น 123, abcd เป็นต้น หรือเป็นกลุ่ม
ของตัวอักขระที่เหมือนกัน เช่น 11111, aaa, bbb เป็นต้น
9) เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ตามรอบระยะเวลาที่กำาหนดไว้ เช่น ทุกๆ 6 เดือน ในกรณีของผู้
ดูแลระบบ เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ดว้ ยความถี่ที่มากกว่าผู้ใช้งานทั่วไป เช่น ทุกๆ 3 เดือน
10) เปลี่ยนรหัสผ่านโดยหลีกเลี่ยงการใช้รหัสผ่านเดิมที่เคยตั้งมาแล้ว
11) เปลี่ยนรหัสผ่านชัว่ คราวที่ได้รับโดยทันทีครั้งแรกทีท่ ำาการล็อกอินเข้าสู่ระบบงาน
12) ไม่กำาหนดให้ระบบงานทำาการบันทึกหรือจดจำารหัสผ่านของตนเองไว้ เช่น บันทึกไว้ใน
หน้าจอล็อกอิน (ทั้งนี้เพื่อความสะดวกของตนเองเมื่อทำาการล็อกอินในภายหลัง จะได้
ไม่ต้องใส่รหัสผ่านอีกครั้ง)
13) ไม่ใช้รหัสผ่านของตนเองร่วมกับผู้อื่น
14) หลีกเลี่ยงการใช้รหัสผ่านเดียวกันสำาหรับระบบงานต่างๆ ที่ตนใช้งาน
(ข) องค์กรควรกำาหนดให้มีการใช้งานวิธีการล็อกอินแบบครั้งเดียว (Single sing-on) ซึ่งสามารถ
เข้าถึงระบบงานต่างๆ ได้ทั้งหมดโดยไม่ต้องทำาการล็อกอินเพิ่มเติม ก็ต่อเมื่อสามารถกำาหนด
ให้ผู้ใช้งานตั้งรหัสผ่านตามแนวทางปฏิบัติในข้อที่แล้วได้
11.3.2

การป้องกันอุปกรณ์ที่ไม่มีผู้ดูแล (Unattended user equipment)
มาตรการ
ผู้ใช้งานควรมีความตระหนักและเอาใจใส่วา่ อุปกรณ์ขององค์กรที่ไม่มีผู้ดูแล (เช่น ในช่วงระยะเวลา
หนึ่ง) ควรมีการป้องกันที่เหมาะสม (เพื่อป้องกันการสูญหายหรือถูกเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต)
แนวทางปฏิบัติ
(ก) องค์กรควรกำาหนดให้พนักงานป้องกันอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ตนเองใช้งานเพื่อป้องกันการ
สูญหายหรือถูกเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
(ข) องค์กรควรกำาหนดมาตรการสำาหรับการป้องกันอุปกรณ์ที่ไม่มีผดู้ ูแลหรือต้องปล่อยทิ้งไว้โดย
ไม่ได้ดูแลชั่วคราว
(ค) องค์กรควรกำาหนดให้มีการสร้างความตระหนักเพื่อให้พนักงานเข้าใจในมาตรการป้องกันที่ได้
กำาหนดไว้นั้น
(ง) องค์กรควรกำาหนดให้พนักงานออกจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยทันทีเมื่อเสร็จสิ้นงาน
(log off) เช่น ออกจากระบบงาน เครื่องให้บริการ เครื่องพีซี หรือเครื่องโน้ตบุกโดยทันทีเมื่อ
เสร็จสิ้นงาน (การออกจากระบบจะตรงกันข้ามกับการล็อกอินเพื่อเข้าใช้ระบบ การล็อกอิน
เข้าใช้ระบบมีจดุ ประสงค์เพื่อเข้ามาใช้งานหรือปฏิบัติงานกับระบบนั้นๆ การออกจากระบบ
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จึงหมายถึงเมื่อสิ้นสุดงานที่ปฏิบัติกับระบบแล้ว จึงทำาการออกจากระบบไป ซึ่งโดยทั่วไปจะ
เรียกกันว่า log off ) หากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ออกจากระบบ อาจมีผู้ไม่ประสงค์ดีสวมรอยเข้า
ใช้ระบบและเข้าถึงข้อมูลในระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต
(จ) องค์กรควรกำาหนดให้พนักงานป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเข้าใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์หรือระบบงาน
ขององค์กรโดยตั้งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ล็อคหน้าจอหลังจากที่ไม่ได้ใช้งานมาช่วงระยะเวลา
หนึ่ง เช่น 10 นาที หลังจากที่มกี ารล็อกหน้าจอแล้ว พนักงานนั้นต้องใส่รหัสผ่านให้ถูกต้อง
จึงจะสามารถเปิดหน้าจอเพื่อเข้าถึงเครื่องคอมพิวเตอร์หรือระบบงานได้
(ฉ) องค์กรควรกำาหนดให้พนักงานล็อคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำาคัญเมื่อไม่ได้ถูกใช้งานหรือต้อง
ปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้ดูแลชั่วคราวเพื่อป้องกันการสูญหายหรือถูกขโมย
11.3.3

นโยบายการเก็บรักษาทรัพย์สินขององค์กรไว้ในที่ที่ปลอดภัยและการป้องกันหน้าจอเครื่อง
คอมพิวเตอร์ (Clear desk and clear screen policy)
มาตรการ
นโยบายเพื่อควบคุมไม่ให้มีการทิ้งหรือปล่อยทรัพย์สินสารสนเทศที่สำาคัญ เช่น เอกสาร สื่อบันทึก
ข้อมูล ให้อยู่ในสถานที่ที่ไม่ปลอดภัย (เช่น สามารถเข้าถึงได้ทางกายภาพ อยู่ในบริเวณที่เปิดหรือ
สาธารณะที่ผู้อื่นสามารถเข้าถึงได้ เป็นต้น) และนโยบายป้องกันหน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์จากการ
ถูกเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต ควรมีการจัดทำาและกำาหนดให้ปฏิบัติตาม
แนวทางปฏิบัติ
(ก) องค์กรควรกำาหนดนโยบายเพื่อป้องกันทรัพย์สินขององค์กร เช่น ป้องกันจากการถูกขโมย
การเข้าถึงระบบงานหรือข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต การทำาให้เสียหาย การสูญหาย เป็นต้น
(ข) นโยบายฯ ควรกำาหนดให้มีการป้องกันข้อมูลให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดหมวดหมู่
สารสนเทศและการจัดการกับสารสนเทศ (ตามชั้นความลับของข้อมูล) กล่าวคือ เพื่อป้องกัน
ข้อมูลสำาคัญหรือข้อมูลลับรั่วไหลหรือถูกเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
(ค) นโยบายฯ ควรมีความสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อกำาหนดอื่นๆ ที่
องค์กรต้องปฏิบัติตาม
(ง) นโยบายฯ ควรมีความสอดคล้องกับวัฒนธรรมขององค์กรในการป้องกันทรัพย์สิน เช่น
วัฒนธรรมการปฏิบัติตามนโยบาย 5 ส. ซึ่งจะกำาหนดให้มีการจัดการกับเอกสารสำาคัญอย่าง
เหมาะสม เช่น การจัดใส่ไว้ในตู้และมีกุญแจล็อก การแยกเอกสารสำาคัญไว้สำาหรับทำาลายต่าง
หาก
(จ) นโยบายฯ ควรกำาหนดให้มีการป้องกันเครื่องคอมพิวเตอร์หรือระบบงานขององค์กรโดยใช้
กลไกการพิสูจน์ตวั ตนที่เหมาะสมก่อนเข้าใช้งาน เช่น การล็อกอินด้วยรหัสผ่าน การใช้
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อุปกรณ์ token เพื่อสร้างรหัสผ่านซึ่งสามารถสร้างรหัสผ่านที่แตกต่างกันในแต่ละครั้งที่ใช้
งานอุปกรณ์นี้ เป็นต้น
1) นโยบายฯ ควรกำาหนดให้พนักงานปฏิบัตดิ ังนี้เพื่อป้องกันทรัพย์สินขององค์กร
2) ออกจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยทันทีเมื่อจำาเป็นต้องปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้ดูแล
หรือไม่มีผู้ดูแล
3) จัดเก็บข้อมูลสำาคัญหรือลับไว้ในสถานที่ที่มีความปลอดภัยภายหลังจากใช้งานเสร็จ
เช่น เก็บไว้ในเซฟหรือตู้ที่ล็อคกุญแจได้ เป็นต้น
4) ป้องกันเครือ่ งคอมพิวเตอร์โดยใช้กุญแจล็อคเมื่อไม่ได้ใช้งานหรือต้องปล่อยทิ้งไว้โดยไม่
ได้ดูแล
5) ป้องกันเครือ่ งโทรสารทีต่ ้องถูกปล่อยทิ้งไว้โดยไม่มีผดู้ ูแล (เครื่องโทรสารนั้นอาจมีคู่ค้า
ลูกค้า หรือผู้อื่นส่งข้อมูลสำาคัญมายังเครื่องโทรสารดังกล่าว และข้อมูลนั้นอาจถูกเข้า
ถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต)
6) ป้องกันตู้หรือบริเวณที่ใช้ในการรับหรือส่งเอกสารไปรษณีย์ (เพื่อป้องกันผู้อื่นเข้าถึง
ข้อมูลในเอกสารเหล่านั้นโดยไม่ได้รับอนุญาต)
7) ป้องกันไม่ให้ผู้อื่นใช้อุปกรณ์ดังต่อไปนี้โดยไม่ได้รับอนุญาต (เพื่อป้องกันการแอบสำาเนา
หรือถ่ายรูปข้อมูลสำาคัญโดยไม่ได้รับอนุญาต)
− กล้องดิจติ อล
− เครื่องสำาเนาเอกสาร
− เครื่องสแกนเอกสาร
8) นำาเอกสารสำาคัญหรือลับออกจากเครื่องพิมพ์โดยทันทีทพี่ ิมพ์งานเสร็จ
11.4 การควบคุมการเข้าถึงเครือข่าย (Network access control)
มีวตั ถุประสงค์เพื่อป้องกันการเข้าถึงบริการเครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต
11.4.1

นโยบายการใช้งานบริการเครือข่าย (Policy on use of network services)
มาตรการ
องค์กรควรมีการจัดให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงบริการต่างๆ ที่ผู้ใช้งานนั้นได้รับอนุมัติแล้วเท่านั้น
แนวทางปฏิบัติ
(ก) องค์กรควรจัดทำานโยบายเพื่อควบคุมการใช้งานเครือข่ายและบริการเครือข่ายอย่างเป็นลาย
ลักษณ์อักษร
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(ข) นโยบายการใช้งานบริการเครือข่ายควรระบุว่าเครือข่ายและบริการเครือข่ายใดที่อนุญาตให้ผู้
ใช้งานสามารถเข้าถึงหรือใช้งานได้
(ค) นโยบายการใช้งานบริการเครือข่ายควรมีความสอดคล้องกับนโยบายควบคุมการเข้าถึงของ
องค์กร
(ง) องค์กรควรกำาหนดขั้นตอนปฏิบัตสิ ำาหรับการขออนุมัติการเข้าถึงเครือข่ายและบริการเครือ
ข่ายที่ได้กำาหนดไว้นั้น
(จ) องค์กรควรกำาหนดมาตรการและขั้นตอนปฏิบัติเพื่อป้องกันการเชื่อมต่อเข้าไปยังเครือข่าย
และบริการเครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต
(ฉ) องค์กรควรกำาหนดวิธีการเข้าถึงเครือข่ายและบริการเครือข่าย (ที่ได้กำาหนดไว้นั้น) ที่มีความ
มั่นคงปลอดภัย เช่น ในการเข้าใช้งานบริการเครือข่ายไร้สาย หรือระบบงานสำาคัญของ
องค์กรจากทางอินเทอร์เน็ต ควรกำาหนดวิธีการที่มีความมั่นคงปลอดภัยในการเข้าใช้งาน
อาทิ การใช้ VPN (Virtual Private Network) เป็นต้น
11.4.2

การพิสูจน์ตวั ตนสำาหรับการเชื่อมต่อเพื่อเข้าใช้งานระบบจากภายนอกองค์กร (User
authentication for external connections)
มาตรการ
วิธีการพิสูจน์ตวั ตนที่เหมาะสมก่อนเข้าใช้งานระบบโดยผู้ใช้งานจากระยะไกล (เช่น ผู้ใช้งานที่อยู่
ภายนอกองค์กร) ควรมีการกำาหนดให้ใช้งานเพื่อควบคุมการเข้าถึงให้มีความมั่นคงปลอดภัย
แนวทางปฏิบัติ
(ก) องค์กรควรกำาหนดให้มีการใช้วธิ ีการที่มีการเข้ารหัสข้อมูลสำาหรับการพิสูจน์ตวั ตนเพื่อเข้าถึง
ระบบงานขององค์กรจากระยะไกล เช่น การใช้ VPN เป็นต้น
(ข) องค์กรควรกำาหนดให้มีการใช้งานดังต่อไปนี้ สำาหรับการพิสจู น์ตัวตนเพื่อเข้าถึงระบบงานของ
องค์กรจากระยะไกล
1) โพรโตคอลที่มีความมั่นคงปลอดภัย เช่น Challenge and Response
2) อุปกรณ์ Token
(ค) องค์กรควรกำาหนดให้มีการใช้งานเครือข่ายประเภท Leased line (ที่จดั ทำาขึ้นมาเพื่อใช้งาน
ภายในองค์กรเท่านั้นและไม่อนุญาตให้ผู้อื่นใช้งาน) สำาหรับการเข้าถึงระบบงานขององค์กร
จากระยะไกล
(ง) องค์กรควรกำาหนดให้มีการใช้งานระบบโมเด็มแบบติดต่อกลับอัตโนมัติเพื่อควบคุมการเข้าถึง
ระบบงานขององค์กรจากระยะไกล กล่าวคือ โมเด็มจะทำาการติดต่อกลับเองโดยอัตโนมัติ ถ้า
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(จ)

(ฉ)
(ช)

(ซ)

เบอร์โทรทีต่ ิดต่อเข้ามาเป็นเบอร์โทรที่ได้รับอนุญาตแล้ว
องค์กรควรกำาหนดให้มีการทดสอบขั้นตอนปฏิบัติสำาหรับระบบโมเด็มแบบติดต่อกลับ
อัตโนมัติเพื่อให้มั่นใจว่ามีการวางสายที่โทรเข้ามาก่อน ก่อนที่จะหมุนกลับไปยังเบอร์โทรที่
ติดต่อเข้ามานั้น
ในกรณีที่องค์กรมีการใช้งานระบบโมเด็มแบบติดต่อกลับอัตโนมัติ องค์กรควรยกเลิกการใช้
งานการโอนสายโทรศัพท์ทรี่ ับเข้ามาไปยังอีกเบอร์หนึ่งโดยอัตโนมัติ
องค์กรควรกำาหนดให้มีการพิสูจน์ตวั ตนสำาหรับแหล่งหรือสถานที่ที่ผู้ใช้งานใช้ในการเข้าถึง
ระบบงานขององค์กรจากระยะไกล (node authentication) และกำาหนดให้มีการใช้เทคนิค
การเข้ารหัสข้อมูล และ/หรือ ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์สำาหรับการพิสูจน์ตัวตนดังกล่าว
องค์กรควรกำาหนดให้มีการพิสูจน์ตวั ตนของผู้ใช้งานก่อนที่จะอนุญาตให้เข้าถึงเครือข่ายไร้
สายขององค์กร

11.4.3

การระบุหมายเลขอุปกรณ์บนเครือข่าย (Equipment identification in networks)
มาตรการ
การระบุหมายเลขอุปกรณ์บนเครือข่าย (เช่น การกำาหนดหมายเลขเทอร์มินัล การใช้ MAC
Address การใช้ไอพีแอดเดรส) ควรมีการพิจารณาใช้งานเพื่อใช้ในการพิสจู น์ตัวตนสำาหรับการเชื่อม
ต่อจากสถานที่หรืออุปกรณ์ทกี่ ำาหนดไว้โดยเฉพาะ
แนวทางปฏิบัติ
(ก) องค์กรควรกำาหนดให้มีการใช้งานหมายเลขระบุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือเครือข่าย เพื่อบ่งชี้
ว่าอุปกรณ์ทตี่ ิดต่อหรือเชื่อมโยงเข้ามานั้นเป็นอุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาตแล้วหรือไม่ เช่น การใช้
หมายเลขเทอร์มินัล การใช้ MAC Address การใช้ไอพีแอดเดรส เป็นต้น
(ข) องค์กรควรกำาหนดให้มีการใช้ไฟร์วอลล์หรืออุปกรณ์เครือข่ายอื่นๆ เพือ่ ใช้ในการกำาหนดว่า
หมายเลขระบุอุปกรณ์ใดจะสามารถเข้าถึงเครือข่ายส่วนใดขององค์กร
(ค) องค์กรควรกำาหนดให้มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์
หรือเครือข่าย เพือ่ ป้องกันการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหมายเลขระบุอุปกรณ์เหล่านั้น

11.4.4

การป้องกันพอร์ตที่ใช้สำาหรับการวิเคราะห์ปัญหาและตั้งค่าระบบ (Remote diagnostic and
configuration port protection)
มาตรการ
การควบคุมการเข้าถึงพอร์ตที่ใช้สำาหรับการวิเคราะห์ปัญหาและตั้งค่าระบบทั้งทางกายภาพและโดย
การล็อกอินเข้ามาใช้งาน ควรมีการควบคุมและจำากัด (เพื่อป้องกันการบุกรุกเข้าสูร่ ะบบโดยผ่านทาง
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พอร์ตดังกล่าว)
แนวทางปฏิบัติ
(ก) องค์กรควรกำาหนดให้มีการใช้การล็อคด้วยกุญแจ และ/หรือ ขั้นตอนปฏิบัติเพื่อควบคุมการ
เข้าถึงทางกายภาพต่อพอร์ตของอุปกรณ์เครือข่าย (ที่ใช้สำาหรับการปรับแต่งค่าคอนฟิกกูเร
ชันที่ตวั อุปกรณ์) ทั้งนี้เพื่อป้องกันการเข้าถึงทางกายภาพต่ออุปกรณ์เหล่านั้นและทำาการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญาต
(ข) องค์กรควรกำาหนดขั้นตอนปฏิบัติเพื่อขออนุมัตจิ ากผู้มอี ำานาจก่อน ก่อนที่จะอนุญาตให้ผู้ให้
บริการภายนอกเข้าดำาเนินการบำารุงรักษาหรือบริหารจัดการพอร์ตของอุปกรณ์เครือข่าย
(ค) องค์กรควรยกเลิกหรือปิดพอร์ตบนอุปกรณ์เครือข่ายที่ไม่มีความจำาเป็นในการใช้งาน
(ง) องค์กรควรยกเลิกหรือปิดบริการบนอุปกรณ์เครือข่ายที่ไม่มีความจำาเป็นในการใช้งาน
11.4.5

การแบ่งแยกเครือข่าย (Segregation in networks)
มาตรการ
องค์กรควรมีการแบ่งแยกเครือข่ายตามกลุ่มของบริการ ผู้ใช้งาน และระบบงานต่างๆ ขององค์กร
แนวทางปฏิบัติ
(ก) องค์กรควรกำาหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงสำาหรับการจัดแบ่งเครือข่ายภายในองค์กรให้
เหมาะสม รวมทั้งกำาหนดมาตรการป้องกันสำาหรับเครือข่ายย่อยที่ได้มกี ารจัดแบ่งนั้น
(ข) องค์กรควรกำาหนดให้มีการจัดแบ่งเครือข่ายภายในองค์กรออกเป็นเครือข่ายย่อยๆ เพื่อ
ควบคุมการเข้าถึงเครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต (โดยทั่วไปผู้ที่อยู่ในวงเครือข่ายย่อยหนึ่งจะ
ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่อยูใ่ นอีกวงเครือข่ายหนึ่งได้)
(ค) องค์กรควรกำาหนดให้มีการจัดแบ่งเครือข่ายภายในองค์กรออกเป็นเครือข่ายภายในและเครือ
ข่ายภายนอก
(ง) องค์กรควรกำาหนดให้มีการควบคุมการเข้าถึงทางกายภาพต่อเครือข่ายย่อยเหล่านั้น ทั้งนี้เพื่อ
ป้องกันการเข้าถึงทางกายภาพต่อเครือข่ายย่อยเหล่านั้นและทำาการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสาย
สัญญาณ ดักแอบดูข้อมูลบนเครือข่าย หรืออื่นๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต
(จ) องค์กรควรกำาหนดมาตรการความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมกับเครือข่ายย่อยเหล่านั้น เช่น
ใช้ไฟร์วอลล์กั้นและป้องกันเครือข่ายย่อยเหล่านั้นจากการถูกบุกรุกหรือเข้าถึงโดยไม่ได้รับ
อนุญาต
(ฉ) องค์กรควรกำาหนดให้มีการใช้เกตเวย์ เช่น ไฟร์วอลล์ เพือ่
1) กั้นหรือแบ่งเครือข่ายภายในออกเป็นเครือข่ายย่อยๆ
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(ช)

(ซ)

(ฌ)

(ญ)
(ฎ)

11.4.6

2) กรองหรือจำากัดการไหลของข้อมูลระหว่างเครือข่ายย่อยเหล่านั้น
3) ควบคุมการเข้าถึงเครือข่ายย่อยภายในองค์กรโดยไม่ได้รับอนุญาต
องค์กรควรกำาหนดให้มีการใช้เกตเวย์เพื่อควบคุมการเข้าถึงเครือข่าย (ทั้งจากภายในและ
ภายนอกองค์กร) ให้สอดคล้องกับนโยบายควบคุมการเข้าถึงและนโยบายการใช้งานบริการ
เครือข่ายขององค์กร
องค์กรควรกำาหนดให้มีการใช้ขีดความสามารถของอุปกรณ์เครือข่าย เช่น การทำา IP
Switching เพื่อแบ่งแยกเครือข่ายออกเป็นส่วนๆ รวมทั้งควบคุมการไหลของข้อมูลระหว่าง
เครือข่ายย่อยเหล่านั้น
องค์กรควรกำาหนดให้มีการจัดแบ่งเครือข่ายภายในองค์กรให้สอดคล้องกับ
1) นโยบายควบคุมการเข้าถึง
2) ความต้องการในการเข้าถึงเครือข่ายหรือระบบงาน เช่น ความต้องการของผู้ใช้งาน
กลุ่มต่างๆ หรือของผู้บริหาร เป็นต้น
3) คุณค่าและชั้นความลับของข้อมูลที่ใช้งานอยู่ภายในเครือข่ายขององค์กร
องค์กรควรกำาหนดให้มีการแยกวงของเครือข่ายไร้สายออกจากเครือข่ายส่วนอื่นๆ ของ
องค์กร
องค์กรควรกำาหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงและกำาหนดมาตรการป้องกันที่เหมาะสมก่อน
แบ่งแยกวงเครือข่ายไร้สาย เช่น การกำาหนดมาตรการการพิสจู น์ตัวตนที่มีความมั่นคง
ปลอดภัย วิธีการที่มกี ารเข้ารหัสข้อมูล เป็นต้น

การควบคุมการเชื่อมต่อทางเครือข่าย (Network connection control)
มาตรการ
องค์กรควรมีการจำากัดผู้ใช้งานในการเชื่อมต่อทางเครือข่ายโดยให้สอดคล้องกับนโยบายควบคุมการ
เข้าถึงและข้อกำาหนดของระบบงานที่ได้ระบุไว้ เช่น การจำากัดการเชื่อมต่อเพื่อใช้งานอินเทอร์เน็ต
ระบบงานต่างๆ ขององค์กร
แนวทางปฏิบัติ
(ก) องค์กรควรกำาหนดให้มีการจัดทำาและปรับปรุงบัญชีผู้ใช้งานและสิทธิในการเข้าถึงบริการ
เครือข่ายต่างๆ ที่ได้กำาหนดไว้
(ข) สิทธิในการเข้าถึงบริการเครือข่ายของผู้ใช้งานควรมีความสอดคล้องกับนโยบายควบคุมการ
เข้าถึงที่ได้กำาหนดไว้
(ค) องค์กรควรกำาหนดให้มีการจำากัดการเชื่อมต่อทางเครือข่ายของผู้ใช้งานโดยใช้เกตเวย์ เช่น
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ไฟร์วอลล์ เพื่อทำาการกรองข้อมูลที่ไหลเวียนในเครือข่ายให้เป็นไปตามหรือสอดคล้องกับ
นโยบายควบคุมการเข้าถึงและนโยบายการใช้งานบริการเครือข่ายที่ได้กำาหนดไว้
(ง) องค์กรควรกำาหนดให้มีการจำากัดการเชื่อมต่อทางเครือข่ายของผู้ใช้งานต่อระบบงานดังนี้
1) ระบบงานที่ใช้ในการส่งข้อความ (Messaging applications) เช่น ระบบงานอีเมล์
MSN
2) ระบบงานสำาหรับการโอนย้ายไฟล์
3) ระบบงานต่างๆ สำาหรับใช้งานภายในองค์กร
(จ) องค์กรควรกำาหนดให้มีการจำากัดการเชื่อมต่อทางเครือข่ายของผู้ใช้งานตามวันที่ เวลา หรือ
ช่วงเวลาที่อนุญาตให้ใช้งาน
11.4.7

การควบคุมเส้นทางบนเครือข่าย (Network routing control)
มาตรการ
มาตรการกำาหนดเส้นทางบนเครือข่ายเพื่อควบคุมการเชื่อมต่อทางเครือข่ายและการไหลของข้อมูล
ควรมีการกำาหนดและปฏิบัติตามโดยให้สอดคล้องกับนโยบายควบคุมการเข้าถึงที่ได้กำาหนดไว้
แนวทางปฏิบัติ
(ก) องค์กรควรระบุมาตรการกำาหนดเส้นทางการไหลของข้อมูลบนเครือข่ายให้มีความสอดคล้อง
กับนโยบายควบคุมการเข้าถึงและนโยบายการใช้งานบริการเครือข่ายที่ได้กำาหนดไว้
(ข) องค์กรควรใช้เกตเวย์หรืออุปกรณ์เครือข่ายเพื่อตรวจสอบไอพีแอดเดรสของทั้งต้นทางและ
ปลายทางและควบคุมการไหลของข้อมูลผ่านเครือข่ายต่างๆ เช่น จากเครือข่ายหนึ่งไปยังอีก
เครือข่ายหนึ่ง

11.5 การควบคุมการเข้าถึงระบบ (Operating system access control)
มีวตั ถุประสงค์เพื่อป้องกันการเข้าถึงระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต
11.5.1

ขั้นตอนปฏิบัตสิ ำาหรับการล็อกอินอย่างมั่นคงปลอดภัย (Secure log-on procedures)
มาตรการ
การเข้าถึงระบบงานต่างๆ ควรมีการควบคุมโดยผ่านทางขั้นตอนปฏิบัติสำาหรับการล็อกอินอย่าง
มั่นคงปลอดภัย
แนวทางปฏิบัติ
(ก) องค์กรควรกำาหนดขั้นตอนปฏิบัติเพื่อให้ระบบงานมีคุณสมบัติดังนี้ ในระหว่างที่ผู้ใช้งาน
ทำาการล็อกอินเข้าใช้ระบบงาน
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)
10)
11)
12)
13)
14)

15)

แสดงเฉพาะข้อมูลพื้นฐานของระบบงานที่จำาเป็นเท่านั้นเพื่อให้ผู้ใช้งานได้รับทราบ
แสดงรายละเอียดของระบบงานภายหลังจากที่ล็อกอินเสร็จแล้วเท่านั้น เช่น แสดงชื่อ
ระบบงาน จุดประสงค์ เป็นต้น
แสดงข้อความเตือนหรือห้ามผู้ไม่มีสทิ ธิเข้าถึงระบบงานขององค์กร
ไม่มีหรือแสดงระบบให้ความช่วยเหลือใดๆ เพื่อให้ผู้ไม่ประสงค์ดีสามารถใช้ประโยชน์
จากข้อมูลดังกล่าวได้
ตรวจสอบข้อมูลการล็อกอินหลังจากที่ผู้ใช้งานใส่ข้อมูลทั้งหมดครบถ้วนแล้วเท่านั้น
กล่าวคือ ชือ่ ผู้ใช้งานและรหัสผ่าน
ไม่แสดงข้อความผิดพลาดจากการทำางานหรือการใช้งานในลักษณะที่เปิดเผยข้อมูล
ภายในของระบบงานจนเกินความจำาเป็น
จำากัดจำานวนครั้งที่ผู้ใช้งานสามารถใส่ข้อมูลการล็อกอินผิดได้ เช่น ไม่เกิน 3 ครั้ง และ
ปฏิเสธไม่ให้ผู้ใช้งานทำาการล็อกอินเพิ่มเติมหลังจากที่ผดิ พลาดเกินกว่า 3 ครั้ง เป็นต้น
หน่วงระยะเวลาที่ผใู้ ช้งานสามารถเชื่อมโยงกลับเข้ามายังระบบงานได้ภายหลังจากที่
ใส่ข้อมูลการล็อกอินผิดเกินกว่า 3 ครั้ง กล่าวคือ ภายหลังจากที่ล็อกอินผิดพลาดเกิน
3 ครั้ง ให้หน่วงระยะเวลาออกไปอีกช่วงระยะหนึ่งและผู้ใช้งานต้องรอจนกว่าจะถึง
เวลานั้น จึงจะสามารถเชื่อมโยงกลับเข้ามายังระบบงานนี้ได้อีกครั้งหนึ่ง
ส่งข้อความเตือนไปยังผู้ดูแลระบบเพื่อเตือนให้ทราบว่ามีผใู้ ช้งานพยายามล็อกอินแต่
ผิดพลาดเป็นจำานวนหลายครั้งแล้ว
บันทึกข้อมูลการล็อกอินทั้งที่สำาเร็จและไม่สำาเร็จ เช่น บันทึกชื่อบัญชีผู้ใช้งาน วัน/เวลา
ที่ทำาการล็อกอิน เป็นต้น
กำาหนดให้ผู้ใช้งานตั้งรหัสผ่านที่ยากต่อการเดามากขึ้นสำาหรับระบบงานที่มีความ
สำาคัญสูง
ไม่แสดงรหัสผ่านบนหน้าจอในระหว่างที่ผู้ใช้งานกำาลังใส่ข้อมูลรหัสผ่าน เช่น ให้แสดง
เป็นเครื่องหมายจุดหรือดอกจันบนหน้าจอเท่านั้น
กำาหนดให้มีการเข้ารหัสข้อมูลรหัสผ่านที่มีการส่งผ่านไปบนเครือข่าย
จำากัดช่วงระยะเวลาที่นานที่สุดที่ผใู้ ช้งานจะต้องล็อกอินเข้าใช้งานให้สำาเร็จ เช่น นับ
ตั้งแต่เริ่มเชื่อมต่อกับระบบงาน จนกระทั่งล็อกอินสำาเร็จจะต้องเสร็จสิ้นภายในระยะ
เวลาทีก่ ำาหนดไว้นั้น
แสดงวัน/เวลาที่ล็อกอินครั้งที่แล้วทั้งทีส่ ำาเร็จและไม่สำาเร็จ
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11.5.2

การระบุและพิสจู น์ตัวตนของผู้ใช้งาน (User identification and authentication)
มาตรการ
ผู้ใช้งานทุกคนควรมีบัญชีผู้ใช้งานแยกกันของแต่ละบุคคล และวิธีการพิสจู น์ตัวตนที่มีความเหมาะ
สมควรมีการเลือกเพื่อใช้ในการพิสจู น์ตัวตนผู้ใช้งานก่อนเข้าใช้ระบบต่างๆ ขององค์กร
แนวทางปฏิบัติ
(ก) องค์กรควรกำาหนดให้มีการตั้งชื่อบัญชีผู้ใช้งานในระบบงานให้มีความแตกต่างกัน เช่น บัญชี
ของผู้ใช้งานทัว่ ไป บัญชีของผู้ดูแลระบบ บัญชีของผู้ดูแลฐานข้อมูล บัญชีของผู้พัฒนาระบบ
บัญชีของเจ้าหน้าที่ทางเทคนิคอื่นๆ เป็นต้น
(ข) องค์กรควรกำาหนดให้ผดู้ ูแลระบบหลีกเลี่ยงการใช้บัญชีผู้ใช้งานที่มีสิทธิในระดับสิทธิสูง เช่น
ในฐานะ Root ฐานะ Administrator เพื่อปฏิบัติงานทั่วไป ซึ่งไม่มีความจำาเป็นต้องใช้สิทธิ
ระดับสูงในการทำางานนั้น
(ค) องค์กรควรกำาหนดมาตรการเพื่อควบคุมและจำากัดการใช้บัญชีผู้ใช้งานแบบกลุ่ม กล่าวคือ ผู้
ใช้งานทั้งหมดในกลุ่มนั้นใช้งานชือ่ บัญชีและรหัสผ่านร่วมกัน (บัญชีแบบกลุ่มอาจนำาไปสู่การ
ปฏิเสธความรับผิดชอบในกรณีที่บุคคลหนึ่งในนั้นเป็นผู้ที่ทำาให้เกิดปัญหาขึ้นแต่ก็ไม่ยอมรับ
ความผิด จึงทำาให้ทุกคนในกลุ่มปฏิเสธความรับผิดชอบ)
(ง) องค์กรควรกำาหนดให้มีการอนุมตั ิการใช้งานบัญชีผู้ใช้งานแบบกลุ่มอย่างเป็นลายลักษณ์
อักษรเพือ่ ให้สามารถตรวจสอบได้วา่ ใครคือผู้ใช้งานของบัญชีแบบกลุ่มนี้บ้างและกำาหนดให้ผู้
ใช้งานเหล่านี้ต้องรับผิดชอบร่วมกันกรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้น
(จ) องค์กรควรกำาหนดให้มีการใช้งานบัญชีผู้ใช้งานแบบกลุ่มได้ ก็ต่อเมื่องานหรือกิจกรรมการใช้
งานที่เกิดขึ้นในระบบงานไม่จำาเป็นต้องติดตามกิจกรรมเหล่านั้นว่าใครเป็นผู้ปฏิบัติ
(ฉ) องค์กรควรกำาหนดให้มีการใช้วธิ ีการทางเทคนิคสำาหรับการพิสูจน์ตวั ตนที่มีความมั่นคง
ปลอดภัยสูงกับระบบงานที่มีความสำาคัญสูง เช่น ใช้การเข้ารหัสข้อมูล สมาร์ทการ์ด token
วิธีการทางชีวภาพ (อาทิ การใช้ลายนิ้วมือ เรตินา ฝ่ามือ เสียง) เป็นต้น

11.5.3

ระบบบริหารจัดการรหัสผ่าน (Password management system)
มาตรการ
ระบบบริหารจัดการรหัสผ่านควรมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับผู้ใช้งานเพื่อให้ผู้ใช้งานเลือกรหัสผ่านที่มี
คุณภาพ
แนวทางปฏิบัติ
(ก) องค์กรควรกำาหนดให้มรี ะบบบริหารจัดการรหัสผ่านซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

11.5.4

กำาหนดให้มีการใช้งานบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านแยกกันเป็นรายบุคคลเพื่อให้สามารถ
ติดตามการใช้งานและกำาหนดเป็นความรับผิดชอบของแต่ละคนได้
อนุญาตให้ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้ด้วยตนเอง และควรมีขั้นตอนปฏิบัติเพื่อ
ยืนยันรหัสผ่านใหม่ที่ตั้งอีกครั้ง
กำาหนดให้ผู้ใช้งานเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ที่ยากต่อการเดาโดยผู้อื่น เช่น ไม่ใช้ชื่อพ่อ แม่
ญาติ พี่ น้อง ไม่ใช้คำาจากพจนานุกรม เป็นต้น
กำาหนดให้ผู้ใช้งานเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ตามรอบระยะเวลาที่กำาหนดไว้ เช่น ทุกๆ 6
เดือน
กำาหนดให้ผู้ใช้งานเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่โดยทันทีที่ได้รับบัญชีผู้ใช้งานและทำาการ
ล็อกอินเข้าใช้ระบบงานเป็นครั้งแรก
ไม่แสดงข้อมูลรหัสผ่านของผู้ใช้งานบนหน้าจอในระหว่างที่ผู้ใช้งานกำาลังใส่ข้อมูลรหัส
ผ่านของตน เช่น ให้แสดงเป็นเครื่องหมายจุดหรือดอกจันบนหน้าจอแทน
จัดเก็บรหัสผ่านเดิมของผู้ใช้งานไว้จำานวนหนึ่งเพื่อป้องกันการกลับไปใช้รหัสผ่านเดิมที่
ได้เคยตั้งไปแล้ว
จัดเก็บไฟล์ข้อมูลรหัสผ่านของผู้ใช้งานแยกต่างหากจากข้อมูลของระบบงาน
ป้องกันข้อมูลรหัสผ่านที่ได้มีการจัดเก็บไว้ในระบบ และ/หรือ ทีจ่ ำาเป็นต้องมีการส่งไป
ในเครือข่าย เพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น โดยการเข้ารหัสข้อมูล
การคำานวณค่าผลรวม (Hash) เพื่อซ่อนข้อมูลรหัสผ่านไว้

การใช้งานโปรแกรมยูทิลิตี้ (Use of system utilities)
มาตรการ
การใช้งานโปรแกรมยูทิลิตี้ซึ่งอาจมีการละเมิดมาตรการของระบบที่ได้กำาหนดไว้ (เช่น มาตรการ
ความมั่นคงปลอดภัยหนึ่ง) ควรมีการจำากัดและควบคุมอย่างเข้มงวด
แนวทางปฏิบัติ
(ก) องค์กรควรกำาหนดขั้นตอนปฏิบัตสิ ำาหรับการขออนุมัติการใช้งานโปรแกรมยูทิลิตี้ ระดับสิทธิ
ในการใช้งาน การระบุและพิสูจน์ตัวตนสำาหรับการเข้าใช้งาน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อจำากัดและ
ควบคุมการใช้งาน
(ข) องค์กรควรกำาหนดให้มีการขออนุมัติการใช้งานโปรแกรมยูทิลิตี้ แม้จะเป็นการใช้งานเพียง
ชั่วคราวก็ตาม
(ค) องค์กรควรกำาหนดให้มีการแยกจัดเก็บโปรแกรมยูทิลิตี้ออกจากซอฟต์แวร์สำาหรับระบบงาน
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เช่น แยกไว้ในไดเร็คทอรีต่ ่างหาก เพื่อให้ง่ายในการควบคุมและจัดการโปรแกรมเหล่านี้
(ง) องค์กรควรกำาหนดให้มีการจำากัดผู้ที่สามารถใช้งานโปรแกรมยูทิลิตี้ และไม่อนุญาตให้ผู้ใช้
งานทัว่ ไปสามารถใช้งานได้
(จ) องค์กรควรกำาหนดให้มีการบันทึกข้อมูลล็อกแสดงการใช้งานโปรแกรมยูทิลิตี้
(ฉ) องค์กรควรกำาหนดให้มีการยกเลิกหรือลบทิ้งโปรแกรมยูทิลิตี้ที่ไม่มคี วามจำาเป็นในการใช้งาน
แล้ว
11.5.5

การหมดเวลาการใช้งานระบบ (Session time-out)
มาตรการ
ระบบควรมีการตัดการใช้งานของผู้ใช้งานออกจากระบบ หลังจากที่ผู้ใช้งานนั้นไม่ได้ใช้งานระบบมา
เกินกว่าระยะเวลาหนึ่งที่ได้กำาหนดไว้ (เช่น 30 นาที)
แนวทางปฏิบัติ
(ก) องค์กรควรกำาหนดให้มีการตัดและหมดเวลาการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ล้างหน้า
จอ (เพื่อป้องกันผู้อื่นเห็นข้อมูลบนหน้าจอ) รวมทั้งปิดการใช้งานระบบด้วย หลังจากที่ไม่มี
กิจกรรมการใช้งานช่วงระยะเวลาหนึ่งที่ได้กำาหนดไว้ เช่น หลังจากไม่ได้ใช้ระบบงานเกิน 30
นาที เป็นต้น
(ข) องค์กรควรกำาหนดให้มีการตัดและหมดเวลาการใช้งานในระยะเวลาที่สั้นขึ้นสำาหรับระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความเสี่ยงสูง (เช่น มีข้อมูลสำาคัญ) หรือที่มีการใช้งานในสถานที่ที่มี
ความเสี่ยง (ในที่สาธารณะหรือพื้นที่ภายนอกองค์กร)
(ค) องค์กรควรกำาหนดให้มีการระบุและพิสจู น์ตัวตนเพือ่ เข้าใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
อีกครั้ง หลังจากที่ระบบได้หมดเวลาการใช้งานไปแล้ว

11.5.6

การจำากัดช่วงระยะเวลาการใช้งานระบบ (Limitation of connection time)
มาตรการ
การจำากัดช่วงระยะเวลาการใช้งานระบบ ควรมีการระบุและกำาหนดให้ใช้งานเพือ่ ยกระดับความ
มั่นคงปลอดภัยสำาหรับระบบที่มีความเสี่ยงสูง
แนวทางปฏิบัติ
(ก) องค์กรควรกำาหนดให้มีการจำากัดช่วงระยะเวลาการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ช่วง
ระยะเวลาดังกล่าวหมายถึงช่วงระยะเวลาที่อนุญาตให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้ภายในช่วง
เวลานั้นภายหลังจากที่ล็อกอินสำาเร็จ เช่น กำาหนดให้ใช้งานได้ 2 ชัว่ โมง กำาหนดให้ใช้งานได้
เฉพาะในช่วงเวลาการทำางานของสำานักงานตามปกติเท่านั้น หลังจากหมดช่วงเวลานี้ ระบบ
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จะตัดการใช้งานทันที)
(ข) องค์กรควรกำาหนดให้มีการจำากัดช่วงระยะเวลาการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี
ความเสี่ยงสูง หรือที่มีการใช้งานในสถานที่ที่มีความเสี่ยง (ในที่สาธารณะหรือพื้นที่ภายนอก
องค์กร)
(ค) องค์กรควรกำาหนดให้มีการระบุและพิสจู น์ตัวตนเพือ่ เข้าใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
อีกครั้ง หลังจากที่ระบบได้ตัดการใช้งานนั้นไปแล้ว
11.6 การควบคุมการเข้าถึงระบบและสารสนเทศ (Application and information access control)
มีวตั ถุประสงค์เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลในระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต
11.6.1

การจำากัดการเข้าถึงสารสนเทศ (Information access restriction)
มาตรการ
การเข้าถึงข้อมูลและฟังก์ชันต่างๆ ของระบบงานโดยผูใ้ ช้งานและบุคลากรสนับสนุนต่างๆ ควรมี
การจำากัดโดยให้สอดคล้องกับนโยบายควบคุมการเข้าถึงที่ได้กำาหนดไว้
แนวทางปฏิบัติ
(ก) องค์กรควรกำาหนดให้มีการใช้เมนูเพื่อควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและฟังก์ชันต่างๆ ของระบบ
งานโดยให้สอดคล้องกับนโยบายควบคุมการเข้าถึงที่ได้กำาหนดไว้
(ข) องค์กรควรกำาหนดให้มีการลงทะเบียนผู้ใช้งานเพื่อควบคุม จำากัด หรือให้สิทธิการเข้าถึง
ข้อมูลและฟังก์ชันต่างๆ ของระบบงาน เช่น การให้สิทธิในการอ่าน เขียน ลบ หรือสั่งให้
โปรแกรมทำางาน โดยให้สอดคล้องกับนโยบายควบคุมการเข้าถึงที่ได้กำาหนดไว้
(ค) องค์กรควรกำาหนดให้มีการควบคุมหรือจำากัดสิทธิการเข้าถึงระบบงานซึ่งถูกเข้าถึงจากอีก
ระบบงานหนึ่ง โดยควบคุมให้สามารถเข้าถึงได้เฉพาะข้อมูลและฟังก์ชันต่างๆ ทีจ่ ำาเป็นต้องใช้
งานเท่านั้น
(ง) องค์กรควรกำาหนดให้มีการควบคุมหรือจำากัดการนำาข้อมูลออกจากระบบงานหนึ่ง เพื่อให้
สามารถเข้าถึงได้เฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องและจำาเป็นสำาหรับการนำาไปใช้งานเท่านั้น

11.6.2

การแยกระบบที่มีความสำาคัญสูงไว้ตา่ งหาก (Sensitive system isolation)
มาตรการ
ระบบที่มีความสำาคัญสูงควรมีการแยกไว้ในบริเวณต่างหากจากระบบอื่นๆ (เพื่อจำากัดการเข้าถึงทาง
กายภาพต่อระบบสำาคัญเหล่านี้)
แนวทางปฏิบัติ
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(ก) องค์กรควรกำาหนดให้มีการระบุระดับความสำาคัญของระบบงาน
(ข) องค์กรควรกำาหนดให้มีการติดตั้งระบบงานที่มีความสำาคัญสูงแยกไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องหนึ่งต่างหาก
(ค) องค์กรควรกำาหนดให้มีการติดตั้งระบบงานที่มีความสำาคัญสูงไว้ใน
1) เครือข่ายที่แยกทางกายภาพแยกต่างหากจากเครือข่ายอื่นๆ และ/หรือ
2) เครือข่ายที่แยกโดยใช้วธิ ีการทางเทคนิค เช่น VLAN (Virtual Local Area Network)
(ง) องค์กรควรกำาหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงสำาหรับการใช้งานทรัพยากรร่วมกันระหว่าง
ระบบงานที่มีความสำาคัญสูงกับระบบงานอื่นๆ ที่มีความสำาคัญน้อยกว่า (เช่น การใช้เครื่องๆ
เดียวกันในการให้บริการ) และกำาหนดมาตรการเพื่อลดความเสี่ยง ก่อนที่จะเริ่มต้นใช้งาน
ทรัพยากรร่วมกัน ทัง้ นี้เพือ่ ป้องกันการมีทรัพยากรไม่เพียงพอหรือการเข้าถึงข้อมูลสำาคัญโดย
ไม่ได้รับอนุญาต
11.7 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทพกพาและการปฏิบัติงานขององค์กรจากระยะไกล (Mobile computing
and teleworking)
มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยสำาหรับการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทพกพาและ
การปฏิบัติงานขององค์กรจากระยะไกล
11.7.1

การป้องกันอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทพกพา (Mobile computing and communications)
มาตรการ
นโยบายการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทพกพา ควรมีการจัดทำาขึ้นมาอย่างเป็นทางการ
และมาตรการความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมต่างๆ ควรกำาหนดให้นำามาใช้งาน (เช่น การใช้สาย
เคเบิ้ลเพื่อล็อกตัวเครื่องเข้ากับโต๊ะ) ทั้งนี้เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่างๆ ที่มตี ่อการใช้งานอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ประเภทพกพา
แนวทางปฏิบัติ
(ก) องค์กรควรกำาหนดนโยบายการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทพกพา เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทการ์ด หรือพีดีเอโฟน
(ข) องค์กรควรกำาหนดให้มีการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงจากลักษณะการใช้งานอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ประเภทพกพาขององค์กร และกำาหนดเป็นนโยบายการใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าว
เพื่อลดความเสี่ยงตามที่ได้ประเมินไว้นั้น
(ค) นโยบายการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทพกพาควรครอบคลุมถึง
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(ง)

(จ)

(ฉ)
(ช)
(ซ)

(ฌ)

(ญ)

(ฎ)
(ฏ)

1) การป้องกันทางกายภาพต่ออุปกรณ์ เช่น เมื่อต้องปฏิบัติงานในสถานที่สาธารณะ
2) การควบคุมการเข้าถึงอุปกรณ์โดยผู้อื่น
3) การป้องกันข้อมูลในอุปกรณ์ด้วยการเข้ารหัสข้อมูล
4) การเชื่อมต่อจากระยะไกลเพื่อเข้าถึงเครือข่ายขององค์กร
องค์กรควรจัดให้มีโปรแกรมสร้างความตระหนักเพื่อให้พนักงานระมัดระวังและป้องกันการใช้
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทพกพา เช่น การใช้งานในที่สาธารณะ ห้องประชุม นอกสถานที่
ซึ่งรวมถึงการเชื่อมต่อโดยผ่านทางเครือข่ายสาธารณะภายนอกองค์กร เป็นต้น
องค์กรควรกำาหนดให้พนักงานปฏิบัตดิ ังนี้กับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทพกพาขององค์กร
1) ป้องกันข้อมูลที่จดั เก็บไว้ในอุปกรณ์ฯ จากการถูกเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
2) ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลสำาคัญหรือลับในอุปกรณ์ฯ
3) ใช้วิธีการทางเทคนิค เช่น การเข้ารหัสข้อมูล เพือ่ เข้ารหัสข้อมูลสำาคัญในอุปกรณ์ฯ
4) สำารองข้อมูลสำาคัญที่อยู่ในอุปกรณ์ฯ อย่างสมำ่าเสมอ
องค์กรควรกำาหนดให้มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ที่สามารถใช้ทำาการสำารองข้อมูลออกมาจาก
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทพกพาได้อย่างง่าย สะดวก และรวดเร็ว
องค์กรควรกำาหนดให้มีการป้องกันข้อมูลที่ได้สำารองเก็บไว้ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภท
พกพา จากการถูกขโมย สูญหาย หรือถูกเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
องค์กรควรกำาหนดมาตรการเพื่อป้องกันการเชื่อมต่อโดยผ่านทางอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ประเภทพกพาเพื่อเข้าสู่เครือข่ายขององค์กรโดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น การเชื่อมต่อของผู้ไม่
ประสงค์ดีโดยผ่านทางเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คเพื่อเข้าสู่เครือข่ายไร้สายขององค์กร
องค์กรควรกำาหนดมาตรการเพื่อควบคุมการเชื่อมต่อและเข้าถึงระบบงานขององค์กรจาก
ระยะไกลโดยผ่านทางอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทพกพาซึ่งเชื่อมต่อเข้ามาโดยผ่านทางเครือ
ข่ายสาธารณะ เช่น อินเทอร์เน็ต
องค์กรควรกำาหนดมาตรการการระบุและพิสูจน์ตวั ตนที่มีความมั่นคงปลอดภัยสำาหรับการเข้า
ถึงระบบงานขององค์กรจากระยะไกลโดยผ่านทางอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทพกพาของ
องค์กร
องค์กรควรกำาหนดมาตรการป้องกันอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทพกพาจากการถูกขโมยหรือ
สูญหาย เช่น โดยทำาการล็อคอุปกรณ์ไว้กับโต๊ะ หรือนำาไปเก็บไว้ในตู้ที่สามารถล็อคได้
องค์กรควรกำาหนดมาตรการป้องกันอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทพกพาสำาหรับกรณีที่ต้อง
ปล่อยอุปกรณ์นั้นทิ้งไว้โดยไม่มีผดู้ ูแล เช่น เมื่อมีการปล่อยทิ้งไว้ในรถยนต์ โรงแรม ห้อง
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ประชุม เป็นต้น
(ฐ) องค์กรควรกำาหนดขั้นตอนปฏิบัตสิ ำาหรับการจัดการกับโปรแกรมไม่พึงประสงค์ในอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ประเภทพกพาขององค์กร
(ฑ) องค์กรควรกำาหนดขั้นตอนปฏิบัติเพื่อจัดการกับเหตุการณ์ที่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทพก
พาเกิดการสูญหายหรือถูกขโมย รวมทั้งขั้นตอนปฏิบัติเพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในกรณี
ที่ทำาประกันภัยไว้
11.7.2

การปฏิบัติงานขององค์กรจากระยะไกล (Teleworking)
มาตรการ
นโยบาย แผนการปฏิบัติงาน และขั้นตอนปฏิบัติสำาหรับบุคลากรขององค์กรทีจ่ ำาเป็นต้องปฏิบัติงาน
ขององค์กรจากภายนอกสำานักงานหรือจากระยะไกล ควรมีการจัดทำาขึ้นมาและกำาหนดให้ปฏิบัติ
ตาม
แนวทางปฏิบัติ
(ก) องค์กรควรกำาหนดมาตรการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานจากระยะไกล รวมถึง
การเตรียมการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีความมั่นคงปลอดภัยเพียงพอ
(ข) องค์กรควรกำาหนดมาตรการป้องกันและการเตรียมการต่างๆ ทีจ่ ำาเป็น ก่อนที่จะอนุญาตให้ผู้
ปฏิบัติงานเริ่มต้นปฏิบัติงานจากระยะไกล
(ค) องค์กรควรกำาหนดมาตรการทางกายภาพทีจ่ ำาเป็นสำาหรับสถานที่ที่จะมีการปฏิบัติงานของผู้
ใช้งานจากระยะไกล เพื่อป้องกันการขโมยอุปกรณ์ การเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต และ
การเชื่อมต่อจากระยะไกลโดยผู้ไม่ประสงค์ดีเพื่อเข้าสูร่ ะบบงานหรือเครือข่ายขององค์กร
(ง) องค์กรควรกำาหนดมาตรการป้องกันข้อมูลสำาหรับการสื่อสารข้อมูลระหว่างสถานที่ที่จะมีการ
ปฏิบัติงานจากระยะไกลกับระบบงานต่างๆ ภายในองค์กร ก่อนที่จะอนุญาตให้เริ่มต้นปฏิบัติ
งานจากระยะไกล มาตรการที่กำาหนดควรพิจารณาระดับความสำาคัญของข้อมูลที่จะมีการรับ
ส่งหรือสื่อสารกันระหว่างองค์กรกับสถานที่ที่จะมีการปฏิบัติงานจากระยะไกล
(จ) องค์กรควรกำาหนดให้ผู้ปฏิบัติงานจากระยะไกลไม่อนุญาตให้ครอบครัวหรือเพื่อนของตนเข้า
ถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลขององค์กร
(ฉ) องค์กรควรกำาหนดมาตรการควบคุมสำาหรับการใช้งานเครือข่ายจากที่บ้านเพื่อเข้าถึงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรจากระยะไกล รวมทั้งมาตรการควบคุมการใช้บริการเครือ
ข่ายไร้สายจากที่บ้าน ทั้งนี้เพื่อป้องกันการเข้าถึงระบบหรือข้อมูลขององค์กรโดยไม่ได้รับ
อนุญาต
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(ช) องค์กรควรกำาหนดนโยบายป้องกันทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานจากระยะ
ไกล เพื่อป้องกันการโต้แย้งกันว่าใครเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญานั้น
(ซ) องค์กรควรระบุถึงการสงวนสิทธิในการเข้าถึงอุปกรณ์ที่เป็นของส่วนตัวซึ่งใช้ในการเชื่อมต่อ
เพื่อเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรจากระยะไกล เช่น เพื่อทำาการตรวจสอบ
โปรแกรมไม่พึงประสงค์ในอุปกรณ์นั้น เพื่อทำาการตรวจสอบข้อมูลในอุปกรณ์สำาหรับการ
ดำาเนินการสอบสวนกรณีที่มีเหตุเกิดขึ้น
(ฌ) องค์กรควรกำาหนดให้มีการตรวจสอบว่าซอฟต์แวร์ที่ใช้งานบนอุปกรณ์ที่เป็นของส่วนตัวซึ่งใช้
ในการเชื่อมต่อเพื่อเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรจากระยะไกล มีใบอนุญาต
การใช้งานถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่
(ญ) องค์กรควรกำาหนดให้มีการติดตั้งซอฟต์แวร์พื้นฐานที่จำาเป็น เช่น ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส
ไฟร์วอลล์ ในอุปกรณ์ที่เป็นของส่วนตัวซึ่งใช้ในการเชื่อมต่อเพื่อเข้าถึงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศขององค์กรจากระยะไกล
(ฎ) องค์กรควรกำาหนดให้มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จำาเป็นสำาหรับการปฏิบัติงานจากระยะไกล ซึ่ง
รวมถึงอุปกรณ์สำาหรับการจัดเก็บข้อมูล และอุปกรณ์สื่อสาร
(ฏ) องค์กรควรกำาหนดมาตรการที่มีความมั่นคงปลอดภัยเพื่อควบคุมการเชื่อมต่อและเข้าถึง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรจากระยะไกล
(ฐ) องค์กรไม่ควรอนุญาตให้ใช้งานอุปกรณ์ที่เป็นของส่วนตัวเพื่อเข้าถึงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศขององค์กรจากระยะไกล ถ้าอุปกรณ์ดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้การควบคุมหรือดูแล
โดยองค์กร
(ฑ) องค์กรควรกำาหนดรายละเอียดหรือข้อกำาหนดสำาหรับการปฏิบัติงานจากระยะไกลดังนี้
1) ชนิดของงานที่อนุญาตและไม่อนุญาตสำาหรับการปฏิบัติงานจากระยะไกล
2) ระบบงานหรือบริการต่างๆ ที่อนุญาตให้เข้าถึงได้จากระยะไกล
3) ชั่วโมงหรือช่วงระยะเวลาการปฏิบัติงาน
4) ชั้นความลับของข้อมูลที่อนุญาตให้เข้าถึงได้
(ฒ) องค์กรควรกำาหนดให้มีการบำารุงรักษาและให้บริการสนับสนุนสำาหรับซอฟต์แวร์และ
ฮาร์ดแวร์ต่างๆ ที่ใช้งานจากระยะไกล
(ณ) องค์กรควรจัดให้มีการทำาประกันภัยสำาหรับสถานที่ที่จะมีการปฏิบัติงานจากระยะไกลตาม
ความจำาเป็น
(ด) องค์กรควรกำาหนดขั้นตอนปฏิบัตใิ นการสำารองข้อมูลสำาหรับการปฏิบัติงานจากระยะไกล
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(ต) องค์กรควรกำาหนดแผนและขั้นตอนปฏิบัตสิ ำาหรับการสร้างความต่อเนื่องทางธุรกิจในกรณีที่
เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นกับสถานทีท่ ี่จะมีการปฏิบัติงานจากระยะไกล
(ถ) องค์กรควรกำาหนดให้มีการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของสถานที่ที่จะมีการปฏิบัติงาน
จากระยะไกล
(ท) องค์กรควรกำาหนดขั้นตอนปฏิบัตสิ ำาหรับการขออนุมัติและการยกเลิกการปฏิบัติงานจาก
ระยะไกล การกำาหนดหรือปรับปรุงสิทธิการเข้าถึงระบบงาน และการคืนอุปกรณ์ที่ใช้งาน
เมื่อมีการยกเลิกการปฏิบัติงาน

12. การจัดหา การพัฒนา และการบำารุงรักษาระบบงาน (Information systems acquisition,
development and maintenance)
12.1 ความต้องการด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบงาน (Security requirements of information
systems)
มีวตั ถุประสงค์เพื่อกำาหนดให้ความมั่นคงปลอดภัยเป็นส่วนหนึ่งที่สำาคัญของระบบงานที่จะมีการพัฒนาหรือ
จัดหามาใช้งาน
12.1.1

การวิเคราะห์และระบุความต้องการด้านความมั่นคงปลอดภัย (Security requirements analysis
and specification)
มาตรการ
การระบุความต้องการต่างๆ ในการพัฒนาระบบงานใหม่หรือปรับปรุงระบบงานเดิมเพิ่มเติม ควรมี
การระบุความต้องการที่เกี่ยวข้องกับมาตรการความมั่นคงปลอดภัยด้วย
แนวทางปฏิบัติ
(ก) องค์กรควรกำาหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงสำาหรับระบบงานที่จะจัดหาหรือพัฒนาขึ้นมา
ใช้งาน และระบุข้อกำาหนดด้านความมั่นคงปลอดภัยทีต่ ้องมีหรือปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงที่ได้
ประเมินนั้น
(ข) องค์กรควรกำาหนดให้มีการระบุข้อกำาหนดด้านความมั่นคงปลอดภัยสำาหรับระบบงานที่จะ
จัดหาหรือพัฒนาขึ้นมาใช้งาน นับตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบระบบ
(ค) องค์กรควรกำาหนดให้มีการระบุข้อกำาหนดด้านความมั่นคงปลอดภัยสำาหรับซอฟต์แวร์ทจี่ ะจัด
ซื้อหรือจัดหามาใช้งาน
(ง) องค์กรควรกำาหนดให้มีการพิจารณาคุณค่าของข้อมูลในระบบงานที่จะพัฒนาหรือจัดหามาใช้
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(จ)
(ฉ)
(ช)
(ซ)

งาน และระบุข้อกำาหนดด้านความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันข้อมูลนั้น
องค์กรควรกำาหนดให้มีการทดสอบเพือ่ ประเมินซอฟต์แวร์หรือระบบงานที่จดั หามาใช้งานว่า
ตรงตามข้อกำาหนดด้านความมั่นคงปลอดภัยทีร่ ะบุไว้หรือไม่
องค์กรควรกำาหนดให้มีการทำาสัญญาเพื่อระบุข้อกำาหนดด้านความมั่นคงปลอดภัยซึ่งผู้พัฒนา
หรือผู้จดั หาภายนอกต้องปฏิบัตติ าม
องค์กรควรพิจารณาปิดการใช้งานฟังก์ชันเพิ่มเติมหรือที่ไม่มีความจำาเป็นต่อการใช้งานของ
ซอฟต์แวร์ที่จดั ซื้อหรือจัดหามาใช้งาน ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงอันเนื่องมาจากฟังก์ชันดังกล่าว
ในกรณีที่ซอฟต์แวร์ที่จะจัดซื้อหรือจัดหามาใช้งานมีคุณสมบัติไม่ตรงตามข้อกำาหนดด้านความ
มั่นคงปลอดภัยที่ต้องการ องค์กรควรกำาหนดให้มีการทบทวนความเสี่ยงและกำาหนด
มาตรการลดความเสี่ยง ก่อนที่จะจัดซื้อซอฟต์แวร์นั้นมาใช้งาน

12.2 การประมวลผลสารสนเทศอย่างถูกต้องในระบบงาน (Correct processing in applications)
มีวตั ถุประสงค์เพื่อป้องกันความผิดพลาดของข้อมูล การสูญหายของข้อมูล การเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่
ได้รับอนุญาต หรือการใช้งานข้อมูลผิดวัตถุประสงค์ ในระบบงานขององค์กร
12.2.1

การตรวจสอบข้อมูลนำาเข้า (Input data validation)
มาตรการ
ข้อมูลที่นำาเข้าสู่ระบบงาน (หรือข้อมูลนำาเข้าระบบงาน) ควรมีการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูล
นำาเข้านั้นมีความถูกต้องและเหมาะสมต่อการนำาไปใช้งาน
แนวทางปฏิบัติ
(ก) องค์กรควรกำาหนดให้มีการตรวจสอบข้อมูลนำาเข้าระบบงานเพื่อให้ข้อมูลนั้นมีความถูกต้อง
และเหมาะสมก่อนนำาไปใช้ในการประมวลผล
(ข) องค์กรควรกำาหนดให้มีการตรวจสอบข้อมูลนำาเข้าระบบงาน ดังนี้
1) ข้อมูลนำาเข้าควรตรงกับชนิดของข้อมูลที่ต้องการ
2) ข้อมูลนำาเข้าควรอยู่ภายในช่วงของค่าทีต่ ้องการ
3) ข้อมูลนำาเข้าควรอยู่ภายในค่าขอบเขตบนและล่างที่ตอ้ งการ
4) ข้อมูลนำาเข้าควรมีความครบถ้วน
5) ข้อมูลนำาเข้าไม่ควรมีตวั อักษรหรืออักขระพิเศษต่างๆ ทีน่ อกเหนือจากที่ต้องการ
(ค) องค์กรควรกำาหนดให้มีการตรวจสอบฟิลด์หรือไฟล์ข้อมูลที่สำาคัญๆ อย่างสมำ่าเสมอเพือ่ ตรวจ
สอบความถูกต้องและเหมาะสมของข้อมูลเหล่านั้น
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(ง)

องค์กรควรกำาหนดให้มีการตรวจสอบจากเอกสารทีจ่ ะใช้เป็นข้อมูลนำาเข้า เพื่อตรวจหาการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น มีการขีดฆ่าหรือลบโดยไม่มีลายเซ็นกำากับ
เป็นต้น
(จ) องค์กรควรกำาหนดขั้นตอนปฏิบัตสิ ำาหรับการจัดการกับข้อผิดพลาดที่ตรวจพบในข้อมูลนำาเข้า
(ฉ) องค์กรควรกำาหนดบุคลากรทีท่ ำาหน้าที่ในการนำาข้อมูลเข้าระบบงาน รวมทั้งกำาหนดบทบาท
และหน้าที่ความรับผิดชอบ
(ช) องค์กรควรกำาหนดให้มีการบันทึกล็อกสำาหรับกิจกรรมการนำาข้อมูลเข้าระบบงาน
12.2.2

การตรวจสอบข้อมูลที่อยู่ในระหว่างการประมวลผล (Control of internal processing)
มาตรการ
การตรวจสอบข้อมูลที่อยู่ในระหว่างการประมวลผลของระบบงาน เพื่อตรวจหาความไม่ถูกต้องที่
เกิดขึ้นกับข้อมูลนั้น เช่น จากข้อผิดพลาดหนึ่งที่เกิดขึ้น จากการกระทำาที่เจตนาของผู้ใช้งานหนึ่ง
ควรกำาหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งของระบบงานที่จดั ทำาขึ้นมา
แนวทางปฏิบัติ
(ก) องค์กรควรกำาหนดให้มีการออกแบบระบบงานเพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการประมวลผลผิด
พลาด เช่น การออกแบบหน้าจอสำาหรับรับข้อมูลนำาเข้าที่เหมาะสม สามารถช่วยลดความผิด
พลาดในการประมวลผลข้อมูลได้ เป็นต้น
(ข) องค์กรควรกำาหนดขั้นตอนปฏิบัติเพื่อป้องกันระบบงานทำางานต่อไปหลังจากที่เกิดข้อผิด
พลาดขึ้น
(ค) องค์กรควรกำาหนดขั้นตอนปฏิบัติเพื่อป้องกันระบบงานทำางานผิดลำาดับหลังจากที่เกิดข้อผิด
พลาดขึ้น
(ง) องค์กรควรกำาหนดให้มีการออกแบบระบบงานเพื่อป้องกันปัญหาหน่วยความจำาล้น (buffer
overflows) เช่น การนับจำานวนตัวอักษรหรืออักขระที่รับเข้ามาเพือ่ ไม่ให้เกินจำานวนตามที่
ต้องการ
(จ) องค์กรควรกำาหนดให้มีมาตรการเพื่อแก้ไขและกู้กลับคืนไปสู่จุดที่มีการประมวลผลผิดพลาด
หรือที่ฐานข้อมูลของระบบงานเกิดความเสียหาย (เช่น ฮาร์ดดิสก์เกิดความเสียหาย) เพื่อให้
ระบบงานสามารถประมวลผลต่อไปได้อย่างต่อเนื่องและถูกต้อง
(ฉ) องค์กรควรกำาหนดให้มีการตรวจหาข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการประมวลผล เช่น
1) การตรวจสอบความถูกต้องของผลการประมวลผลแบบกลุ่ม (batch processing)
เช่น ด้วยการตรวจนับด้วยมือเมื่อเทียบกับผลการประมวลผลด้วยระบบงาน
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2)
3)

4)
5)
6)
7)

การตรวจสอบยอดที่ยกมาโดยเทียบกับยอดที่ปิดไปก่อนหน้านี้ (โดยปกติในทางบัญชี
ยอดที่ยกมาควรเท่ากับยอดที่ปิดไปก่อนหน้านี้)
การคำานวณค่าผลรวมเพื่อดูว่ามีบางรายการเกิดการสูญหายหรือไม่ครบถ้วนหรือไม่
เช่น คำานวณด้วยตนเองในฟิลด์หมายเลขเช็คโดยนำาหมายเลขเช็คบวกเข้าด้วยกัน
ทั้งหมด ซึ่งจะได้ค่าผลรวมออกมาเป็นค่าค่าหนึ่ง และนำาค่านี้ไปเปรียบเทียบกับค่าผล
รวมที่คำานวณด้วยระบบงานสำาหรับฟิลด์เดียวกัน
การตรวจสอบข้อมูลล็อกซึ่งแสดงถึงกิจกรรมการประมวลผลที่เกิดขึ้น
การทำางานของระบบงานว่าตรงตามกำาหนดการทีว่ างไว้หรือไม่
การตรวจสอบลำาดับการประมวลผลของระบบงานว่าทำางานตามลำาดับทีต่ ้องการหรือ
ไม่
การตรวจสอบว่ามีการสิ้นสุดการทำางานของระบบงานอย่างกระทันหันเกิดขึ้นหรือไม่
(ซึ่งอาจแสดงถึงการทำางานที่ผดิ พลาดของระบบงาน)

12.2.3

การตรวจสอบความถูกต้องของข้อความ (Message integrity)
มาตรการ
สำาหรับระบบงานหนึ่ง ความต้องการในการพิสูจน์ว่าข้อความหนึ่งที่ได้รับถูกส่งมาจากใครและความ
ต้องการในการป้องกันการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความนั้น ควรมีการระบุอย่างชัดเจน และมาตรการ
ที่เหมาะสมควรจะได้รับการกำาหนดขึ้นมาให้ปฏิบัตติ ามเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการทั้งสองดัง
กล่าว
แนวทางปฏิบัติ
(ก) องค์กรควรกำาหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงเพื่อระบุวา่ ระบบงานที่จะพัฒนาหรือจัดหามี
ความจำาเป็นต้องตรวจสอบว่า
1) ผู้ที่ส่งข้อมูลหรือข้อความมาคือใคร และ
2) ข้อมูลหรือข้อความที่ส่งมามีความถูกต้องและครบถ้วนเช่นเดียวกับข้อมูลจากต้นทางที่
ส่งมาหรือไม่ กล่าวคือ ข้อมูลถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขในระหว่างทางหรือไม่
รวมทั้งกำาหนดมาตรการลดความเสี่ยงในกรณีที่มีความเสี่ยงตามที่ประเมินไว้

12.2.4

การตรวจสอบข้อมูลนำาออก (Output data validation)
มาตรการ
ข้อมูลที่นำาออกมาจากระบบงาน (หรือข้อมูลนำาออก) ควรได้รับการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูล
นั้นที่ผ่านการประมวลผลและจัดเก็บไว้มีความถูกต้องและเหมาะสมต่อการนำาไปใช้งาน
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แนวทางปฏิบัติ
(ก) องค์กรควรกำาหนดให้มีการตรวจสอบข้อมูลที่นำาออกจากระบบงานเพือ่ ตรวจดูความถูกต้อง
ความเหมาะสม ความสมบูรณ์ และความสมเหตุสมผล ก่อนนำาไปใช้งานหรือใช้ประโยชน์ต่อ
ไป
(ข) องค์กรควรกำาหนดให้มีผรู้ ับผิดชอบสำาหรับการตรวจสอบข้อมูลที่นำาออกจากระบบงาน
(ค) องค์กรควรกำาหนดให้มีการตรวจสอบข้อมูลนำาเข้าระบบงาน (ข้อมูลนั้นนำามาจากอีกระบบ
งานหนึ่ง) เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้อง เหมาะสม และสมบูรณ์ ก่อนที่จะนำาข้อมูลนั้นเข้าสู่
กระบวนการประมวลผลต่อไป
(ง) องค์กรควรกำาหนดขั้นตอนปฏิบัติเพื่อจัดการกับข้อผิดพลาดทีพ่ บในข้อมูลที่นำาออกจากระบบ
งาน
(จ) องค์กรควรกำาหนดให้มีการนับจำานวนรายการข้อมูลในระบบงานนั้นเทียบกับรายการข้อมูลที่
นำาเข้าไปประมวลผลว่าตรงกันหรือไม่
(ฉ) องค์กรควรกำาหนดให้มีการบันทึกข้อมูลล็อกแสดงกิจกรรมการตรวจสอบข้อมูลที่นำาออกจาก
ระบบงาน
12.3 มาตรการการเข้ารหัสข้อมูล (Cryptographic controls)
มีวตั ถุประสงค์เพื่อรักษาความลับของข้อมูล ยืนยันตัวตนของผู้ส่งข้อมูล หรือรักษาความถูกต้องสมบูรณ์
ของข้อมูลโดยใช้วธิ ีการการเข้ารหัสข้อมูล
12.3.1

นโยบายการใช้งานการเข้ารหัสข้อมูล (Policy on the use of cryptographic controls)
มาตรการ
นโยบายการใช้งานการเข้ารหัสข้อมูลเพื่อป้องกันข้อมูลขององค์กร ควรมีการจัดทำาขึ้นมาและ
กำาหนดให้ปฏิบัตติ าม
แนวทางปฏิบัติ
(ก) องค์กรควรกำาหนดนโยบายการใช้งานการเข้ารหัสข้อมูลอย่างเป็นลายลักษณ์อกั ษร
(ข) นโยบายฯ ควรครอบคลุมหรือกล่าวถึงประเด็นดังต่อไปนี้
1) หลักการทั่วไปสำาหรับการป้องกันข้อมูลโดยใช้การเข้ารหัสข้อมูล
2) มาตรฐานการเข้ารหัสข้อมูลที่องค์กรใช้งาน
3) การประเมินความเสี่ยงเพื่อระบุระดับการป้องกันที่เหมาะสมสำาหรับข้อมูลทีจ่ ำาเป็น
ต้องป้องกัน (ผลการประเมินความเสี่ยงควรระบุมาตรการและ/หรืออัลกอริทึมที่
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4)

จำาเป็นต้องใช้สำาหรับการเข้ารหัสข้อมูลเพื่อป้องกันข้อมูลนั้น)
ความจำาเป็นในการป้องกันข้อมูลสำาคัญทีจ่ ำาเป็นต้องมีการรับ-ส่งโดยผ่านช่องทางดังนี้
− ระบบการสื่อสารข้อมูล ซึ่งรวมถึง LAN และอินเทอร์เน็ต
− เครือข่ายไร้สายและอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย
− สื่อบันทึกข้อมูลที่สามารถถอดแยกได้ (จากตัวเครื่องคอมพิวเตอร์)
รวมทั้งมาตรการป้องกันสำาหรับแต่ละช่องทาง

5)
6)
7)
8)

วิธีการในการบริหารจัดการและการใช้งานกุญแจสำาหรับการเข้ารหัสข้อมูล
วิธีการป้องกันกุญแจที่ใช้สำาหรับการเข้ารหัสข้อมูล
วิธีการกู้คืนข้อมูลที่ถูกเข้ารหัสไว้ ในกรณีที่กุญแจเกิดการสูญหายหรือถูกทำาให้เสียหาย
บทบาทและผู้มีหน้าทีร่ ับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสข้อมูล (เช่น ผูท้ ำาหน้าที่
ควบคุมและดูแลกุญแจการสร้างกุญแจ ผูท้ ำาหน้าที่ทำาลาย ผูใ้ ช้งาน ผูท้ ำาหน้าที่จดั การ
กรณีกุญแจเกิดการสูญหาย เป็นต้น)
9) ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสข้อมูลเมื่อจำาเป็นต้องส่งข้อมูลที่มีการเข้ารหัสข้าม
ระหว่างประเทศ
10) การปฏิบัตติ ามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อกำาหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
เข้ารหัสข้อมูลที่องค์กรต้องปฏิบัติตาม
(ค) องค์กรควรกำาหนดให้มีการใช้วธิ ีการเข้ารหัสข้อมูลเพื่อป้องกันข้อมูลที่มีความสำาคัญหรือ
ข้อมูลที่เป็นความลับ
(ง) องค์กรควรกำาหนดให้มีการใช้ลายมือชื่อดิจติ ัลเพื่อ
1) ใช้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและผู้ที่จัดส่งข้อมูลนั้น
2) ป้องกันการปฏิเสธและใช้ในการพิสูจน์การเกิดขึ้นของเหตุการณ์หรือการกระทำาหนึ่ง
12.3.2

การบริหารจัดการกุญแจสำาหรับเข้ารหัสข้อมูล (Key management)
มาตรการ
การบริหารจัดการกุญแจที่ใช้ในการเข้าหรือถอดรหัสข้อมูล ควรมีการดำาเนินการเพื่อสนับสนุนการ
ใช้งานการเข้ารหัสข้อมูลขององค์กร
แนวทางปฏิบัติ
(ก) องค์กรควรกำาหนดให้มีการบริหารจัดการกุญแจสำาหรับการเข้ารหัสข้อมูลเพื่อป้องกันการ
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(ข)
(ค)
(ง)

(จ)
(ฉ)
(ช)

สูญหาย การเข้าถึง การเปิดเผย การทำาลาย หรือการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกุญแจโดยไม่ได้รับ
อนุญาต รวมทั้งกำาหนดให้มีระบบสำาหรับบริหารจัดการกุญแจดังกล่าว
องค์กรควรกำาหนดให้มีมาตรการทางกายภาพเพื่อป้องกันอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างและจัดเก็บ
กุญแจสำาหรับการเข้ารหัสข้อมูล
ระบบสำาหรับการบริหารจัดการกุญแจควรอ้างอิงหรือสอดคล้องกับมาตรฐานสากลซึ่งเป็นที่
ยอมรับและใช้ในการเข้ารหัสข้อมูล
ระบบสำาหรับการบริหารจัดการกุญแจควรใช้วิธีการและขั้นตอนปฏิบัติที่มีความมั่นคง
ปลอดภัย เพื่อ
1) สร้างกุญแจสำาหรับการเข้ารหัสข้อมูล
2) สร้างและแจกจ่ายใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Public key certificates)
3) แจกจ่ายกุญแจให้กับผู้ใช้งาน รวมทั้งกำาหนดขั้นตอนปฏิบัตสิ ำาหรับการเริ่มต้นใช้งาน
กุญแจเป็นครั้งแรกภายหลังจากที่ได้รับกุญแจ (Key activation)
4) จัดเก็บกุญแจและกำาหนดวิธีการในการเข้าถึงกุญแจ
5) เปลี่ยนกุญแจใหม่ เช่น ในกรณีที่กุญแจเกิดการสูญหาย หรือถูกเปิดเผย
6) กำาหนดระยะเวลาการหมดอายุของกุญแจ
7) จัดการกับเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับกุญแจ เช่น กรณีที่กุญแจ
เกิดการสูญหาย ถูกเข้าถึง หรือถูกเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต
8) ยกเลิกกุญแจ เช่น เมื่อกุญแจถูกเข้าถึงหรือเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือเมื่อผู้ที่
เป็นเจ้าของกุญแจลาออกจากองค์กร
9) ทำาลายกุญแจ
10) จัดเก็บกุญแจเก่าไว้ชั่วระยะเวลาหนึ่ง (Key archival) ก่อนที่จะทำาลาย
11) กู้คืนกุญแจที่เกิดการสูญหายหรือถูกทำาให้เสียหาย
12) บันทึกและตรวจสอบกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกุญแจ เช่น กิจกรรม
ต่างๆ ในข้างต้น
องค์กรควรกำาหนดให้มีการใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการผูกผู้เป็นเจ้าของกุญแจเข้า
กับใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์นั้น
องค์กรควรกำาหนดให้การสร้างหรือการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ มีการดำาเนินการโดยผู้
ให้บริการออกใบรับรองซึ่งเป็นทีร่ ู้จักและเชื่อถือได้
องค์กรควรกำาหนดให้มีการตรวจสอบว่าผูใ้ ห้บริการออกใบรับรองนั้นมีมาตรการและขั้นตอน
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ปฏิบัตดิ ้านความมั่นคงปลอดภัยที่เพียงพอหรือไม่
(ซ) องค์กรควรกำาหนดให้มีการจัดทำาสัญญาการให้บริการกับผู้ให้บริการภายนอกที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการกุญแจและการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ สัญญาควรครอบคลุมถึง
ประเด็นดังนี้
1) บริการที่ตอ้ งการและรายละเอียด
2) ระดับการให้บริการ เช่น ระยะเวลาการตอบสนองของผู้ให้บริการ เมื่อมีการติดต่อหรือ
ร้องขอใช้บริการ
3) หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ให้บริการ
4) ความรับผิดชอบของผู้ให้บริการ เช่น กรณีที่กุญแจที่ส่งมาเกิดความเสียหาย ถูกเข้าถึง
โดยไม่ได้รับอนุญาต
12.4 การสร้างความมั่นคงปลอดภัยสำาหรับไฟล์ในระบบให้บริการ (Security of system files)
มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับไฟล์ตา่ งๆ ในระบบให้บริการ
12.4.1

การควบคุมการติดตั้งซอฟต์แวร์ลงไปยังระบบให้บริการ (Control of operational software)
มาตรการ
องค์กรควรกำาหนดขั้นตอนปฏิบัติเพื่อควบคุมการติดตั้งซอฟต์แวร์ต่างๆ ลงไปยังระบบให้บริการ
แนวทางปฏิบัติ
(ก) องค์กรควรกำาหนดให้มีการระบุความต้องการทางธุรกิจหรือด้านการใช้งานสำาหรับ
1) ระบบงานที่ต้องการพัฒนาหรือปรับปรุงเพิ่มเติม ก่อนทีจ่ ะเริ่มต้นทำาการพัฒนาหรือ
ปรับปรุง
2) ซอฟต์แวร์แพ็คเกจทีต่ ้องการซื้อมาใช้งาน ก่อนทีจ่ ะดำาเนินการจัดซื้อหรือจัดหามาใช้
งาน
(ข) องค์กรควรกำาหนดให้มีการประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนของซอฟต์แวร์แพ็คเกจเวอร์ชันใหม่
ก่อนที่จะตัดสินใจเปลี่ยนไปใช้เวอร์ชันนั้น
(ค) องค์กรควรกำาหนดให้มีการควบคุมการเปลี่ยนแปลงต่อระบบงานขององค์กรเพื่อป้องกัน
ความเสียหาย การหยุดชะงัก หรือการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตที่มีต่อระบบงานนั้น (การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวครอบคลุมถึงการขอให้พัฒนาหรือปรับปรุงระบบงานเพิ่มเติมตามคำาขอ
การเปลี่ยนแปลงฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เป็นต้น) รวมทั้งควรกำาหนดขั้นตอนปฏิบัติเพือ่ ขอ
อนุมัติการเปลี่ยนแปลงนั้น
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(ง)
(จ)
(ฉ)
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(ซ)
(ฌ)
(ญ)
(ฎ)
(ฏ)

(ฐ)

(ฑ)

องค์กรควรกำาหนดให้เฉพาะผูด้ ูแลระบบที่ผ่านการอบรมแล้ว หรือมีความรู้และชำานาญ
เท่านั้นที่จะเป็นผู้ดำาเนินการเปลี่ยนแปลงต่อระบบงานขององค์กร
องค์กรควรกำาหนดให้ทำาการติดตั้งเฉพาะตัวโปรแกรมของระบบงาน และไม่ควรอนุญาตการ
ติดตั้งซอร์สโค้ดของระบบงานนั้นบนเครื่องหรือระบบให้บริการ
องค์กรไม่ควรอนุญาตการติดตั้งดังนี้
1) ซอร์สโค้ดของระบบงาน
2) คอมไพเลอร์ (โปรแกรมที่ใช้แปลงซอร์สโค้ดของระบบงานให้เป็นโปรแกรมที่
คอมพิวเตอร์สามารถตีความชุดคำาสั่งที่อยู่ในนั้นและสั่งให้เครื่องทำางานตามที่ตคี วาม)
3) บนเครื่องให้บริการของระบบงานนั้น
องค์กรควรกำาหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องทำาการทดสอบซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับระบบ
งานอย่างเพียงพอ ก่อนที่จะดำาเนินการติดตั้งบนเครื่องให้บริการ เช่น ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติ
การ ซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล ซอฟต์แวร์ที่เป็นตัวระบบงานเอง เป็นต้น
องค์กรควรกำาหนดให้ผู้ใช้งานทำาการทดสอบระบบงานตามจุดประสงค์หรือตามความต้องการ
ของผู้ใช้งานที่ได้กำาหนดไว้ให้ครบถ้วน ก่อนดำาเนินการติดตั้งบนเครื่องให้บริการ
องค์กรควรกำาหนดให้มีการทดสอบด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบงานให้ครบถ้วน ก่อน
ดำาเนินการติดตั้งบนเครื่องให้บริการ
องค์กรควรกำาหนดให้การทำาการทดสอบที่เกี่ยวข้องกับระบบงานควรดำาเนินการบนเครื่อง
คอมพิวเตอร์สำาหรับทดสอบซึ่งแยกต่างหากจากเครื่องให้บริการ
องค์กรควรกำาหนดให้มีการปรับปรุงไลบรารี่สำาหรับซอฟต์แวร์ของระบบงานให้มีความทัน
สมัยและสอดคล้องกับ ซอร์สโค้ดที่ได้ทำาการติดตั้ง
องค์กรควรกำาหนดให้มีการบันทึกข้อมูลล็อกแสดงการปรับปรุงไลบรารี่สำาหรับซอฟต์แวร์ของ
ระบบงานเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้วา่ ใครเป็นผู้ดำาเนินการปรับปรุงและมีการปรับปรุง
อะไรบ้าง
องค์กรควรกำาหนดให้มีการจัดทำาระบบบริหารจัดการองค์ประกอบของระบบงาน
(Configuration management system) เพื่อควบคุมการเปลี่ยนแปลงและการบริหาร
จัดการต่อซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบงานขององค์กร รวม
ทั้งควรจัดเก็บข้อมูลองค์ประกอบของระบบงาน เช่น ข้อมูลแสดงรายละเอียดของซอฟต์แวร์
ฮาร์ดแวร์ หรืออื่นๆ เพื่อใช้ในการควบคุมและบริหารจัดการนั้น
องค์กรควรกำาหนดให้มีการจัดเก็บซอร์สโค้ดเวอร์ชันเก่าของระบบงานไว้จำานวนหนึ่ง เพื่อใน
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(ณ)
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(ต)
(ถ)

(ท)

(ธ)
(น)

(บ)

กรณีที่จำาเป็นต้องกลับไปใช้เวอร์ชันเก่าเหล่านั้น
องค์กรควรกำาหนดให้มีการจัดทำาแผนถอยหลังกลับ (Rollback strategy) ไปใช้ระบบงาน
เดิมก่อนที่จะดำาเนินการติดตั้งระบบงานใหม่บนเครื่องให้บริการ ในกรณีที่การติดตั้งทำาไม่
สำาเร็จ จะได้ย้อนกลับไปใช้ระบบงานเดิมได้
องค์กรควรกำาหนดให้มีการติดตั้งซอฟต์แวร์สำาหรับระบบงานเฉพาะซอฟต์แวร์ที่ยังได้รับการ
สนับสนุนจากผู้ผลิตเท่านั้น
องค์กรควรกำาหนดให้มีการพิจารณาความเสี่ยงสำาหรับในกรณีที่ยังต้องใช้ซอฟต์แวร์บาง
รายการที่เกี่ยวข้องกับระบบงาน ซึ่งในปัจจุบันไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ผลิตซอฟต์แวร์นั้น
แล้ว รวมทั้งกำาหนดมาตรการรองรับ
องค์กรควรกำาหนดให้มีการพิจารณาความเสี่ยงสำาหรับในกรณีที่ยังต้องใช้ฮาร์ดแวร์ที่ล้าสมัย
แล้วหรือไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ผลิตแล้ว รวมทั้งกำาหนดมาตรการรองรับ
องค์กรควรกำาหนดให้มีการติดตั้งระบบงานหรือซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับระบบงานเวอร์ชัน
ใหม่โดยพิจารณาจาก
1) ความต้องการทางธุรกิจซึ่งต้องการการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงนั้น
2) ความมั่นคงปลอดภัยของระบบงานหรือซอฟต์แวร์เวอร์ชันใหม่นั้น เช่น มีฟังก์ชันที่
ช่วยให้การทำางานกับระบบมีความมั่นคงปลอดภัยสูงขึ้น
องค์กรควรกำาหนดให้มีการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขช่องโหว่ของระบบงานตามความจำาเป็น ทั้งนี้
เพื่อปรับปรุงหรือแก้ไขช่องโหว่ด้านความมั่นคงปลอดภัยหรือยกระดับความมั่นคงปลอดภัย
ของระบบงานให้ดียิ่งขึ้น
องค์กรควรกำาหนดให้มีการอนุมตั ิโดยผู้บริหารก่อนที่จะอนุญาตให้ผู้ให้บริการภายนอกเข้าถึง
ระบบงานขององค์กรทั้งทางกายภาพและโดยการล็อกอินเข้าไปใช้ระบบงาน
สำาหรับระบบงานที่มีการบำารุงรักษาโดยผู้ให้บริการภายนอก เช่น มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ซอร์สโค้ดของระบบงานตามที่องค์กรร้องขอ องค์กรควรกำาหนดให้มีการเฝ้าระวัง ติดตาม
และควบคุมการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนั้นเพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยไม่ได้รับ
อนุญาต ซึ่งอาจนำาไปสู่ช่องโหว่ด้านความมั่นคงปลอดภัยในระบบงานขององค์กร
องค์กรควรกำาหนดให้มีการปรับปรุงระบบปฏิบัติการของระบบงานไปเป็นเวอร์ชันใหม่ก็ตอ่
เมื่อเวอร์ชันปัจจุบันที่ใช้งานไม่สนับสนุนความต้องการขององค์กรหรือทางธุรกิจ องค์กรไม่
ควรปรับปรุงโดยมีเหตุผลเพียงว่าเป็นเวอร์ชันใหม่ที่เพิ่งนำาออกมาขายในตลาด ทั้งนี้เนื่องจาก
เวอร์ชันใหม่อาจมีความมั่นคงปลอดภัยและความเสถียรน้อยกว่าเวอร์ชันปัจจุบันที่ใช้งานอยู่
รวมทั้งผู้ใช้งานอาจจะยังไม่เข้าใจในการใช้งานหรือการทำางานของเวอร์ชันใหม่นี้เท่าที่ควร
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เมื่อเทียบกับเวอร์ชันปัจจุบัน
12.4.2

การป้องกันข้อมูลที่ใช้สำาหรับการทดสอบ (Protection of system test data)
มาตรการ
ข้อมูลที่นำามาใช้ในการทดสอบ (เช่น ข้อมูลลับ ข้อมูลส่วนบุคคล) ควรเลือกขึ้นมาใช้งานอย่าง
ระมัดระวัง ควรมีการป้องกันและควบคุมอย่างเหมาะสม (เพื่อป้องกันข้อมูลสำาคัญรั่วไหลหรือถูกเข้า
ถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต)
แนวทางปฏิบัติ
(ก) องค์กรควรกำาหนดให้ไม่อนุญาตการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลสำาคัญเพื่อใช้ในการ
ทดสอบกับระบบงาน
(ข) องค์กรควรกำาหนดให้มีการลบข้อมูลส่วนที่บ่งชี้ตัวบุคคลทิ้งไปก่อนนำาข้อมูลนั้นไปใช้ในการ
ทดสอบกับระบบงาน เช่น ลบชื่อนามสกุลทิ้งไป เป็นต้น
(ค) องค์กรควรกำาหนดให้มีการลบข้อมูลส่วนที่มีความสำาคัญทิ้งไปก่อนนำาข้อมูลนั้นไปใช้ในการ
ทดสอบกับระบบงาน เช่น ข้อมูลเงินเดือน เป็นต้น
(ง) องค์กรควรกำาหนดให้มีการขออนุมัติกอ่ นทุกครั้งก่อนที่จะนำาข้อมูลบนเครื่องให้บริการไปใช้
ในการทดสอบกับระบบงาน
(จ) องค์กรควรกำาหนดให้ทำาการลบข้อมูลจริงของเครื่องให้บริการซึ่งนำาไปใช้ในการทดสอบโดย
ทันทีหลังจากที่ใช้งานเสร็จ
(ฉ) องค์กรควรกำาหนดให้มีการบันทึกข้อมูลล็อกเพื่อแสดงถึงการนำาข้อมูลของเครื่องให้บริการไป
ใช้ในการทดสอบ

12.4.3

การควบคุมการเข้าถึงซอร์สโค้ดของระบบงาน (Access control to program source code)
มาตรการ
ซอร์สโค้ดของระบบงานควรมีการจำากัดการเข้าถึง (เช่น ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อป้องกันการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญาต)
แนวทางปฏิบัติ
(ก) องค์กรควรกำาหนดให้มีการจำากัดการเข้าถึงซอร์สโค้ดของระบบงานและข้อมูลอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง เช่น เอกสารการวิเคราะห์และออกแบบระบบ แผนการทดสอบระบบงาน ผลการ
ทดสอบ เป็นต้น เพื่อป้องกันการเข้าถึง การเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญาต
(ข) องค์กรควรกำาหนดให้มีการจัดเก็บซอร์สโค้ดของระบบงานไว้ในไลบรารี่กลางสำาหรับ
ซอฟต์แวร์ขององค์กร เพื่อให้ง่ายในการบริหารจัดการและควบคุมการเข้าถึงไลบรารี่ดังกล่าว
-113-

(ค) องค์กรควรกำาหนดให้ไม่อนุญาตการจัดเก็บซอร์สโค้ดของระบบงานไว้บนเครื่องให้บริการ
(ง) องค์กรควรกำาหนดขั้นตอนปฏิบัตสิ ำาหรับการบริหารจัดการซอร์สโค้ดและไลบรารีส่ ำาหรับ
ซอฟต์แวร์ของระบบงาน
(จ) องค์กรควรกำาหนดให้มีการควบคุมการเข้าถึงไลบรารีส่ ำาหรับซอฟต์แวร์ของระบบงานโดยผูใ้ ห้
บริการภายนอก
(ฉ) องค์กรควรกำาหนดขั้นตอนปฏิบัตสิ ำาหรับการนำาซอร์สโค้ดออกจากไลบรารี่สำาหรับซอฟต์แวร์
ของระบบงาน เช่น เพื่อนำาไปใช้ในการพัฒนาหรือแก้ไข และสำาหรับการนำาซอร์สโค้ดกลับ
เข้าไปเก็บในไลบรารี่ เช่น ภายหลังจากทีพ่ ัฒนาหรือแก้ไขเสร็จแล้ว
(ช) องค์กรควรกำาหนดให้มีการจัดเก็บซอร์สโค้ดและไลบรารีส่ ำาหรับซอฟต์แวร์ของระบบงานไว้ใน
สถานที่ที่มีความปลอดภัย
(ซ) องค์กรควรกำาหนดให้มีการบันทึกข้อมูลล็อกแสดงกิจกรรมการเข้าถึงไลบรารี่สำาหรับ
ซอฟต์แวร์ของระบบงาน เช่น รายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงแก้ไขซอร์สโค้ด วันเวลาทีน่ ำา
ซอฟต์แวร์ออกจากไลบรารี่ไปใช้งาน วันเวลาทีน่ ำาซอฟต์แวร์ที่ปรับปรุงใหม่มาจัดเก็บไว้ใน
ไลบรารี่ เป็นต้น
12.5 ความมั่นคงปลอดภัยสำาหรับกระบวนการพัฒนาและสนับสนุนระบบงาน (Security in development
and support processes)
มีวตั ถุประสงค์เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำาหรับซอฟต์แวร์และสารสนเทศของระบบงาน
12.5.1

ขั้นตอนปฏิบัตสิ ำาหรับควบคุมการเปลี่ยนแปลงระบบงาน (Change control procedures)
มาตรการ
การดำาเนินการเปลี่ยนแปลงต่อระบบงานขององค์กร ควรมีการควบคุมอย่างเป็นทางการโดยผ่าน
ทางขั้นตอนปฏิบัติสำาหรับควบคุมการเปลี่ยนแปลงระบบงาน
แนวทางปฏิบัติ
(ก) องค์กรควรกำาหนดขั้นตอนปฏิบัติเพื่อควบคุมและขออนุมัติการการเปลี่ยนแปลงระบบงาน
ขององค์กร (การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวครอบคลุมถึงการขอให้พัฒนาหรือปรับปรุงระบบงาน
เพิ่มเติมตามคำาขอ การเปลี่ยนแปลงฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เป็นต้น)
(ข) ขั้นตอนปฏิบัติฯ ควรครอบคลุมการขออนุมัติเพื่อดำาเนินการเปลี่ยนแปลงทั้งในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับระบบงานโดยตรงและโครงสร้างพื้นฐานซึ่งสนับสนุนระบบงานนั้น เช่น การ
เปลี่ยนแปลงต่อระบบปฏิบัติการ ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล ของระบบงาน เป็นต้น
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(ค) ขั้นตอนปฏิบัติฯ ควรครอบคลุมประเด็นดังนี้
1) กำาหนดผูท้ ำาหน้าที่ขออนุมัติการเปลี่ยนแปลง และผู้มอี ำานาจอนุมัตกิ ารเปลี่ยนแปลง
นั้น
2) กำาหนดให้มีการชี้แจงเหตุผลของการขอเปลี่ยนแปลงนั้น
3) กำาหนดให้มีการพิจารณาผลกระทบและความเร่งด่วนในการดำาเนินการ
4) กำาหนดให้มีการระบุรายละเอียดของสิ่งที่จะดำาเนินการเปลี่ยนแปลง เช่น การ
เปลี่ยนแปลงต่อ
− ซอฟต์แวร์
− ฮาร์ดแวร์
− ข้อมูล
− ฐานข้อมูล เป็นต้น
5) กำาหนดให้มีการวางแผนและดำาเนินการทดสอบตามความจำาเป็น
6) กำาหนดให้มีการติดตั้งจริงภายหลังการทดสอบเสร็จ
7) กำาหนดให้มีการรายงานผลภายหลังการติดตั้ง
(ง) ในการขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงระบบงาน องค์กรควรกำาหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติดังนี้
1) พิจารณาความเสี่ยงที่มีต่อระบบงาน (สำาหรับการเปลี่ยนแปลงที่จะดำาเนินการนั้น)
และกำาหนดมาตรการลดความเสี่ยงที่จำาเป็นก่อนที่จะดำาเนินการเปลี่ยนแปลง
2) พิจารณาผลกระทบที่มีต่อระบบงาน เช่น การเปลี่ยนแปลงนั้นอาจส่งผลให้เกิดการ
หยุดชะงักต่อกระบวนการทางธุรกิจสำาคัญ
3) กำาหนดมาตรการป้องกันที่จำาเป็นเพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
4) ระมัดระวังเพื่อไม่ให้การเปลี่ยนแปลงที่จะดำาเนินการนั้นไปทำาให้มาตรการหรือขั้นตอน
ปฏิบัตดิ ้านความมั่นคงปลอดภัยที่มีอยู่แล้วเดิมเกิดความเสียหายหรือทำาให้เกิดการ
ละเมิดความมั่นคงปลอดภัยได้
5) ควบคุมการเข้าถึงของผู้พัฒนาระบบโดยกำาหนดให้สามารถเข้าถึงได้เฉพาะในส่วนของ
เครื่องสำาหรับทำาการพัฒนาระบบ ระบบงาน ไลบรารี่ หรือไดเร็คทอรี่ทจี่ ำาเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานของผู้พัฒนาระบบนั้นเท่านั้น
6) ทดสอบระบบงานโดยผู้ใช้งานอย่างครอบคลุมและกำาหนดให้ผู้ใช้งานลงนามรับรอง
การใช้งาน
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7)

8)

9)

ดำาเนินการปรับปรุงเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบงานให้มีความทันสมัย เช่น
เอกสารคู่มือการใช้งาน เอกสารวิเคราะห์และออกแบบระบบ เป็นต้น รวมทั้งจัดเก็บ
หรือทำาลายเอกสารเดิมตามความจำาเป็น เช่น เอกสารสำาหรับระบบงานเวอร์ชั่นเก่า
ดำาเนินการปรับปรุงไลบรารีส่ ำาหรับซอฟต์แวร์ของระบบงานให้สอดคล้องกับซอร์สโค้ด
ที่ได้พัฒนาหรือปรับปรุงใหม่ ซึ่งรวมถึงการกำาหนดเวอร์ชันของซอร์สโค้ดใหม่ตาม
ความจำาเป็น
บันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงนั้นไว้ เพือ่ เอาไว้ใช้ในการ
เรียนรู้ในภายหลังหรือ เป็นหลักฐานในการตรวจสอบในภายหลังได้

12.5.2

การทบทวนการทำางานของระบบงานภายหลังการเปลี่ยนแปลงระบบปฏิบัติการ (Technical
review of applications after operating system changes)
มาตรการ
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงต่อระบบปฏิบัตกิ ารของระบบงาน ระบบงานนั้นควรได้รับการทดสอบและ
ทบทวนเพื่อให้มั่นใจได้วา่ ไม่มีผลกระทบในทางลบต่อการปฏิบัติงานกับระบบและด้านความมั่นคง
ปลอดภัย
แนวทางปฏิบัติ
(ก) ในกรณีที่จำาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงระบบปฏิบัติการของระบบงาน (ซึ่งรวมถึงการติดตั้งระบบ
ปฏิบัติการเวอร์ชันใหม่ และการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขช่องโหว่ของระบบปฏิบัติการ) องค์กร
ควรกำาหนดให้มีการวางแผนเพื่อดำาเนินการเปลี่ยนแปลงนั้น รวมทั้งวางแผนด้านงบประมาณ
ที่จำาเป็นต้องใช้ในการดำาเนินการ
(ข) องค์กรควรกำาหนดให้มีการแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบงานได้รับทราบเกี่ยวกับการดำาเนิน
การเปลี่ยนแปลงระบบปฏิบัติการนั้น
(ค) องค์กรควรกำาหนดให้มีการทดสอบระบบงานทีจ่ ะมีการเปลี่ยนแปลงระบบปฏิบัติการให้
ครอบคลุม ก่อนที่จะดำาเนินการเปลี่ยนแปลงนั้น
(ง) องค์กรควรกำาหนดให้มีการทบทวนการทำางานของระบบงานภายหลังจากที่ได้เปลี่ยนแปลง
ระบบปฏิบัติการไปแล้ว เพื่อติดตามความสมบูรณ์ของการทำางาน และดูว่ามีผลกระทบต่อ
มาตรการความมั่นคงปลอดภัยของระบบงานนั้นหรือไม่
(จ) องค์กรควรกำาหนดให้มีการปรับปรุงแผนสร้างความต่อเนื่องทางธุรกิจเพื่อให้สะท้อนถึงการ
เปลี่ยนแปลงของระบบงาน จากระบบปฏิบัติการที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปนั้น

12.5.3

การจำากัดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขต่อซอฟต์แวร์ที่ซื้อมาจากผู้ผลิต (Restrictions on changes to
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software packages)
มาตรการ
การเปลี่ยนแปลงแก้ไขต่อซอฟต์แวร์แพคเก็จที่ซื้อมาจากผู้ผลิตไม่ควรอนุมตั ิให้ดำาเนินการ หาก
จำาเป็นต้องดำาเนินการ ควรจำากัดการเปลี่ยนแปลงเฉพาะเท่าที่จำาเป็นเท่านั้นและการเปลี่ยนแปลงที่
ทำานั้นควรควบคุมการดำาเนินการอย่างเข้มงวด
แนวทางปฏิบัติ
(ก) องค์กรควรกำาหนดให้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือข้อตกลงการใช้งานของซอฟต์แวร์แพคเก็จ
ที่ซื้อมาจากผู้ผลิตโดยไม่อนุญาตให้ทำาการปรับปรุง แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงใดๆ ทีม่ ีลักษณะ
เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
(ข) ในกรณีที่จำาเป็นต้องปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงต่อซอฟต์แวร์แพคเก็จ องค์กรควรกำาหนดให้มี
การปฏิบัตดิ ังนี้
1) ตรวจสอบเงื่อนไขหรือข้อตกลงการใช้งานก่อนว่าจำาเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ผลิต
ซอฟต์แวร์ก่อนดำาเนินการเปลี่ยนแปลงใดๆ หรือไม่ ทั้งนี้เพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์
2) พิจารณาหรือตรวจสอบว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อมาตรการ
ความมั่นคงปลอดภัยของซอฟต์แวร์นั้นหรือไม่
(ค) องค์กรควรกำาหนดให้มีการประสานงานกับบริษทั ผู้ผลิตซอฟต์แวร์เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงที่
ได้ดำาเนินไปนั้นได้รับการตอบรับเพื่อบรรจุไว้เป็นส่วนหนึ่งของซอฟต์แวร์แพคเก็จนั้น เช่น ใน
เวอร์ชันถัดไป รวมทั้งกำาหนดให้มีการพิจารณาผลกระทบที่องค์กรอาจต้องรับผิดชอบต่อการ
บำารุงรักษาซอฟต์แวร์นั้นด้วยตนเองต่อไปในอนาคต กล่าวคือสำาหรับกรณีที่บริษัทผู้ผลิตไม่
บรรจุเข้าไว้เป็นส่วนหนึ่งของซอฟต์แวร์แพคเก็จนั้น
(ง) องค์กรควรกำาหนดให้มีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงต่อซอฟต์แวร์แพคเก็จที่เป็นฉบับสำาเนา
และเก็บตัวต้นฉบับไว้ในสภาพเดิม
(จ) องค์กรควรกำาหนดให้มีการทดสอบซอฟต์แวร์แพคเก็จที่ได้ทำาการปรับปรุงหรือแก้ไขเองนั้น
ให้ครอบคลุมก่อนที่จะดำาเนินการติดตั้ง
(ฉ) องค์กรควรกำาหนดให้มีการบันทึกรายละเอียดของการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงต่อ
ซอฟต์แวร์แพคเก็จนั้น เพื่อในกรณีทจี่ ำาเป็นต้องดำาเนินการเพิ่มเติมอีกในอนาคต จะได้ทราบ
รายละเอียดการดำาเนินการที่ได้ทำาไปแล้ว
(ช) องค์กรควรกำาหนดให้มีหน่วยงานภายนอกอิสระหรือผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการ
ประเมินซอฟต์แวร์ทำาหน้าที่ในการประเมินซอฟต์แวร์แพคเก็จที่องค์กรได้ทำาการปรับปรุงเอง
นั้น
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12.5.4

การป้องกันการรั่วไหลของสารสนเทศ (Information leakage)
มาตรการ
องค์กรควรดำาเนินการป้องกันโอกาสในการรั่วไหลของข้อมูลขององค์กร
แนวทางปฏิบัติ
(ก) องค์กรควรกำาหนดให้มีการป้องกันข้อมูลในระบบงานไม่ให้เกิดการรั่วไหล ดังนี้
1) ป้องกันโปรแกรมไม่พึงประสงค์ประเภทม้าโทรจัน (Trojan horses) ซึ่งเมื่อถูกติดตั้ง
ลงไปในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรแล้ว อาจแอบขโมยและส่งข้อมูลของ
องค์กรไปให้แก่ผู้ไม่ประสงค์ดีได้
2) ตรวจสอบสื่อบันทึกข้อมูลและระบบสื่อสารข้อมูลอย่างสมำ่าเสมอเพื่อป้องกันการแอบ
ส่งข้อมูลผ่านทางสื่อบันทึกข้อมูลหรือระบบสื่อสารข้อมูลนั้น
3) เข้ารหัสข้อมูลเพื่อซ่อนข้อมูลที่มีการรับส่ง
4) ใช้ซอฟต์แวร์หรือระบบงานที่ได้รับการตรวจสอบแล้วว่ามีการทำางานที่ถูกต้องและเชื่อ
ถือได้ เช่น ใช้ซอฟต์แวร์ที่ได้รับการประเมินและรับรองแล้ว (เช่น ตามมาตรฐาน
ISO/IEC 15408--Evaluation Criteria for IT Security เป็นต้น)
5) เฝ้าระวังและตรวจสอบกิจกรรมของผู้ใช้งานในระบบงานอย่างสมำ่าเสมอ แต่ต้อง
ระมัดระวังไม่ให้ขัดแย้งกับกฎหมายหรือข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายว่าด้วย
การละเมิดสิทธิสว่ นบุคคล เป็นต้น
6) เฝ้าระวังและตรวจสอบการใช้ทรัพยากรสารสนเทศขององค์กรอย่างสมำ่าเสมอ เพื่อ
ป้องกันการใช้ผิดวัตถุประสงค์ ตลอดจนกำาหนดนโยบายเพื่อป้องกันการใช้ทรัพยากร
ขององค์กรผิดวัตถุประสงค์

12.5.5

การพัฒนาซอฟต์แวร์โดยผู้ให้บริการภายนอก (Outsourced software development)
มาตรการ
การพัฒนาซอฟต์แวร์โดยจ้างผูใ้ ห้บริการภายนอก ควรมีการควบคุมการพัฒนา เฝ้าระวัง และ
ติดตามการทำางานโดยตลอด
แนวทางปฏิบัติ
(ก) องค์กรควรกำาหนดให้มีการจัดทำาสัญญาจ้างการพัฒนาระบบงานโดยให้ครอบคลุมทั้งด้าน
คุณภาพและความมั่นคงปลอดภัยของระบบงานที่จะมีการพัฒนาขึ้นมาโดยผู้ให้บริการ
ภายนอก
(ข) องค์กรควรกำาหนดให้มีการควบคุมโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยผู้ให้บริการภายนอก เช่น
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(ค)
(ง)

(จ)

(ฉ)
(ช)

(ซ)
(ฌ)

โดยการบริหารจัดการโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งแล้วเสร็จ
องค์กรควรกำาหนดให้มีการระบุว่าใครจะเป็นผู้มีสิทธิหรือเจ้าของในทรัพย์สินทางปัญญา
สำาหรับซอร์สโค้ดของระบบงานภายใต้โครงการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยผู้ให้บริการภายนอก
องค์กรควรกำาหนดให้มีการจัดหาซอฟต์แวร์ทจี่ ะต้องมีการใช้งานภายใต้โครงการพัฒนา
ซอฟต์แวร์โดยผูใ้ ห้บริการภายนอก โดยให้มจี ำานวนใบอนุญาตการใช้งานซอฟต์แวร์เหล่านั้น
ให้ถูกต้องและครบถ้วน
องค์กรควรกำาหนดให้มีหน่วยงานภายนอกอิสระหรือผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการ
ประเมินซอฟต์แวร์ทำาหน้าที่ในการรับรองด้านคุณภาพและความถูกต้องของซอฟต์แวร์ที่
พัฒนาโดยผู้ให้บริการภายนอกนั้น
องค์กรควรกำาหนดให้มีการระบุข้อกำาหนดด้านความมั่นคงปลอดภัยสำาหรับระบบงานที่จะมี
การพัฒนาโดยผู้ให้บริการภายนอกโดยให้ระบุไว้ในสัญญาจ้างที่ทำากับผู้ให้บริการภายนอกนั้น
องค์กรควรกำาหนดให้มีการสงวนสิทธิทจี่ ะทำาการตรวจสอบด้านคุณภาพและความถูกต้อง
ของระบบงานที่จะมีการพัฒนาโดยผู้ให้บริการภายนอกโดยให้ระบุไว้ในสัญญาจ้างทีท่ ำากับผู้
ให้บริการภายนอกนั้น
องค์กรควรกำาหนดให้มีการตรวจสอบโปรแกรมไม่พึงประสงค์ในซอฟต์แวร์ตา่ งๆ ทีจ่ ะทำาการ
ติดตั้งให้โดยผูใ้ ห้บริการภายนอก
องค์กรควรกำาหนดให้มีการจัดทำาข้อตกลงสำาหรับการเข้าถึงซอร์สโค้ดและเอกสารต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับระบบงานทีพ่ ัฒนาขึ้นมาโดยผู้ให้บริการภายนอก กับหน่วยงานนิติกรรม
ภายนอกทีร่ ับจ้างจัดทำาข้อตกลงดังกล่าว (โดยปกติข้อตกลงทีจ่ ัดทำาขึ้นนี้จะอนุญาตให้องค์กร
สามารถเข้าถึงซอร์สโค้ดและเอกสารต่างๆ ได้ก็ต่อเมื่อมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นซึ่งเป็น
เหตุการณ์ที่กำาหนดไว้ในข้อตกลงนั้น เช่น บริษัทของผู้ให้บริการภายนอกเกิดการล้มละลาย
หรือเลิกกิจการ เป็นต้น)

12.6 การบริหารจัดการช่องโหว่ทางเทคนิค (Technical Vulnerability Management)
มีวตั ถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงจากการโจมตีโดยอาศัยช่องโหว่ทางเทคนิคที่มีการเผยแพร่หรือตีพิมพ์ (ใน
สถานที่สาธารณะให้ได้รับทราบ)
12.6.1

มาตรการจัดการช่องโหว่ทางเทคนิค (Control of technical vulnerabilities)
มาตรการ
ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยที่เกี่ยวข้องกับช่องโหว่ในระบบต่างๆ ทีใ่ ช้งาน ควรมีการรับข้อมูลเหล่านั้น
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เป็นประจำาและต่อเนื่อง ระดับความเสี่ยงของช่องโหว่เหล่านั้นที่มีต่อองค์กรควรมีการประเมิน รวม
ทั้งมาตรการรองรับที่เหมาะสมควรมีการกำาหนดขึ้นมาเพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่ได้ประเมินไปนั้น
แนวทางปฏิบัติ
(ก) องค์กรควรกำาหนดให้มีการจัดทำาบัญชีรายชื่อของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้สำาหรับ
กระบวนการบริหารจัดการช่องโหว่ของระบบเหล่านั้น บัญชีรายชื่อฯ ควรมีการบันทึกข้อมูล
ดังนี้
1) ชื่อซอฟต์แวร์และเวอร์ชันทีใ่ ช้งาน
2) สถานที่ที่ตดิ ตั้ง
3) เครื่องที่ตดิ ตั้ง
4) ผู้ผลิตซอฟต์แวร์
5) ข้อมูลสำาหรับติดต่อผู้ผลิตซอฟต์แวร์
6) ผู้รับผิดชอบซอฟต์แวร์นี้ภายในองค์กร เป็นต้น
(ข) องค์กรควรกำาหนดให้มีการจัดการกับช่องโหว่สำาคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
องค์กรอย่างเหมาะสมและทันกาล
(ค) องค์กรควรกำาหนดกระบวนการบริหารจัดการช่องโหว่ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
องค์กร รวมทั้งกำาหนดผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำาเนินการ
(ง) องค์กรควรกำาหนดผู้มีหน้าทีร่ ับผิดชอบในการเฝ้าระวัง ติดตาม และประเมินความเสี่ยง
สำาหรับช่องโหว่ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งประสานงานเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ดำาเนินการแก้ไขช่องโหว่ตามความเหมาะสม
(จ) กระบวนการบริหารจัดการช่องโหว่ควรครอบคลุมประเด็นดังนี้
1) กำาหนดแหล่งข้อมูลข่าวสารเพือ่ ใช้ในการติดตามช่องโหว่ของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศขององค์กร
2) กำาหนดให้มีการปรับปรุงแหล่งข้อมูลข่าวสารเพื่อให้สอดคล้องกับบัญชีรายชื่อของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร
3) กำาหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงเมื่อได้รับแจ้งหรือทราบเกี่ยวกับช่องโหว่นั้น รวมทั้ง
ให้ประเมินความเสี่ยงของการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขช่องโหว่เมื่อเทียบกับความเสี่ยงของ
ช่องโหว่เอง
4) กำาหนดให้มีการจัดลำาดับความสำาคัญเพื่อดำาเนินการแก้ไขช่องโหว่ที่มีความเสี่ยงสูง
ก่อนที่มีความเสี่ยงตำ่ากว่า
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5)

(ฉ)
(ช)

(ซ)
(ฌ)

กำาหนดให้มีการดำาเนินการเชิงแก้ไขโดยเร็วสำาหรับช่องโหว่ที่มรี ะดับความสำาคัญสูง
หรือหามาตรการที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงที่พบนั้น สำาหรับกรณีที่ยังไม่มโี ปรแกรม
สำาหรับแก้ไขช่องโหว่ ควรกำาหนดให้
− ทำาการปิดบริการหรือปิดฟังก์ชันที่มีช่องโหว่นั้นไว้ชั่วคราว
− ดำาเนินการปรับหรือเพิ่มมาตรการควบคุมการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่มชี ่องโหว่นั้น
− ใช้ไฟร์วอลล์เพื่อควบคุมการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีช่องโหว่นั้น
− มีการเฝ้าระวังระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีช่องโหว่นั้นอย่างใกล้ชดิ
6) กำาหนดให้มีการระบุระยะเวลาที่จะดำาเนินการแก้ไขช่องโหว่ เมื่อได้รับแจ้งหรือทราบ
เกี่ยวกับช่องโหว่นั้น
7) กำาหนดให้มีการปฏิบัติตามขั้นตอนปฏิบัติเพื่อควบคุมการเปลี่ยนแปลงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร เมื่อต้องดำาเนินการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขช่องโหว่
8) กำาหนดให้มีการทดสอบโปรแกรมแก้ไขช่องโหว่ก่อนที่จะดำาเนินการติดตั้งจริงเพื่อ
ป้องกันผลข้างเคียง เช่น ทำาให้ระบบงานไม่สามารถให้บริการได้
9) กำาหนดให้มีการบันทึกกิจกรรมการดำาเนินการต่างๆ ที่ได้ปฏิบัติไปสำาหรับช่องโหว่นั้น
องค์กรควรกำาหนดให้ผรู้ ับผิดชอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหนึ่งต้องระมัดระวังหรือ
ตระหนักถึงภัยคุกคามจากช่องโหว่ของระบบที่ยังไม่มีโปรแกรมสำาหรับแก้ไขช่องโหว่นั้น
องค์กรควรกำาหนดให้มีการเฝ้าระวัง ติดตาม และประเมินระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภาย
หลังจากที่ได้ดำาเนินการแก้ไขช่องโหว่ไปแล้ว เพื่อดูว่าระบบทำางานสมบูรณ์และตามปกติหรือ
ไม่
องค์กรควรกำาหนดให้มีการปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการช่องโหว่ตามความจำาเป็นเพือ่
ให้กระบวนการได้ผลมากยิ่งขึ้น
องค์กรควรกำาหนดให้มีการปฏิบัติตามขั้นตอนปฏิบัติสำาหรับการจัดการกับเหตุการณ์ด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยที่เกิดขึ้น เช่น เมื่อมีการรายงานช่องโหว่หรือจุดอ่อนที่พบในซอฟต์แวร์ที่
ใช้งาน

13. การบริหารจัดการเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัย (Information security incident
management)
13.1 การรายงานเหตุการณ์และจุดอ่อนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัย (Reporting information
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security events and weaknesses)
มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้เหตุการณ์และจุดอ่อนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยต่อระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศขององค์กรได้รับการแจ้งให้ทราบเพื่อให้มีการดำาเนินการเชิงแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันกาล
13.1.1

การรายงานเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัย (Reporting information security events)
มาตรการ
เหตุการณ์ดา้ นความมั่นคงปลอดภัยที่พบควรมีการรายงานอย่างรวดเร็วที่สดุ เท่าที่จะทำาได้โดยผ่าน
ทางช่องทางการรายงานและบริหารจัดการทีก่ ำาหนดไว้
แนวทางปฏิบัติ
(ก) องค์กรควรกำาหนดขั้นตอนปฏิบัตสิ ำาหรับการรายงานเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัย
(ข) องค์กรควรกำาหนดให้มีผรู้ ับผิดชอบในการรับแจ้งเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยที่เกิด
ขึ้น รวมทั้งข้อมูลสำาหรับติดต่อผู้รับแจ้งเหตุนั้น ข้อมูลสำาหรับติดต่อควรเป็นที่ทราบกันเป็น
อย่างดีภายในองค์กร
(ค) ผู้รับแจ้งเหตุควรสามารถติดต่อได้ตามช่องทางและวัน/เวลาที่กำาหนดไว้
(ง) ผู้ที่ทำาหน้าที่ในการจัดการกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นควรมีความรู้และทักษะทีด่ ีในการที่จะรับมือ
และจัดการกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมและทันกาล
(จ) พนักงาน ผู้ให้บริการภายนอก หรือผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง ควรตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของตนที่จะต้องรายงานเหตุการณ์ความมั่นคงปลอดภัยที่เกิดขึ้นหรือพบเห็นอย่างรวดเร็วเท่า
ที่จะทำาได้
(ฉ) พนักงาน ผู้ให้บริการภายนอก หรือผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง ควรทราบขั้นตอนในการรายงานไปยัง
ผู้รับแจ้งเหตุการณ์ความมั่นคงปลอดภัย
(ช) ขั้นตอนปฏิบัติสำาหรับการรายงานเหตุการณ์ดา้ นความมั่นคงปลอดภัยควรครอบคลุมประเด็น
สำาคัญดังนี้
1) มีการรายงานเหตุการณ์ดา้ นความมั่นคงปลอดภัยโดยผู้ประสบเหตุ
2) มีแบบฟอร์มสำาหรับการบันทึกข้อมูลเหตุการณ์ดา้ นความมั่นคงปลอดภัย
3) มีการประสานงานเพื่อแจ้งการดำาเนินการอย่างเป็นระยะๆ ให้ผู้แจ้งและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ได้รับทราบเกี่ยวกับความคืบหน้าในการดำาเนินการ ซึ่งรวมถึงการปิดเหตุการณ์ดว้ ย
4) มีการกำาหนดให้ผู้ประสบเหตุสังเกตและรายงานรายละเอียดทีส่ ำาคัญๆ ทัง้ หมดของ
เหตุการณ์ที่ตนประสบนั้น เพือ่ ให้การดำาเนินการถัดไปต่างๆ มีความถูกต้องและเหมาะ
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สม
5) มีการกำาหนดให้ผู้ประสบเหตุหลีกเลี่ยงการดำาเนินการใดๆ เมื่อพบเหตุเกิดขึ้นและให้
ทำาการรายงานไปยังผู้รับแจ้งโดยเร็วที่สดุ
6) มีการอ้างอิงไปยังกระบวนการทางวินัยหรือกฎหมายเพื่อลงโทษต่อพนักงานหรือผู้ที่
กระทำาความผิด เช่น การไม่ปฏิบัตติ ามนโยบายความมั่นคงปลอดภัยที่ได้กำาหนดไว้
(การละเมิดนโยบายความมั่นคงปลอดภัยถือเป็นเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัย
ชนิดหนึ่ง)
(ซ) สำาหรับพื้นที่หรือบริเวณที่มีความเสี่ยง เช่น กรณีที่หมายถึงความเป็นความตายต่อชีวิต
องค์กรควรกำาหนดให้มีการจัดทำาสัญญาณแจ้งเหตุเพื่อร้องขอความช่วยเหลือ (สัญญาณเหล่า
นี้อาจแอบซ่อนไว้อย่างลับๆ ไม่ให้ผู้บุกรุกเห็น และผู้รายงานเหตุซึ่งอาจถูกคุกคามต่อชีวติ ของ
ตนสามารถกดสัญญาณแจ้งเตือนดังกล่าวเพื่อร้องขอความช่วยเหลือ) นอกจากนั้นแล้ว
องค์กรควรกำาหนดให้มีขั้นตอนปฏิบัตสิ ำาหรับการรับมือกับเหตุที่เกิดขึ้นนั้น
(ฌ) องค์กรควรกำาหนดให้มีการอบรมเพื่อสร้างความตระหนักโดยใช้ตวั อย่างจากเหตุการณ์ดา้ น
ความมั่นคงปลอดภัยที่เคยเกิดขึ้นไปแล้วมาอธิบายให้ผู้ใช้งานได้ทำาความเข้าใจเพื่อให้
ตระหนักหรือเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้น วิธกี ารรับมือกับเหตุการณ์ดังกล่าว (ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้อีกใน
อนาคต) และการป้องกันหรือการหลีกเลี่ยงเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นซำ้าอีกในอนาคต
(ญ) องค์กรควรกำาหนดให้มีการแจ้งเหตุการณ์หรือพฤติกรรมการทำางานผิดปกติของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศแก่หน่วยงานหรือผูร้ ับแจ้งเหตุโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำาได้
13.1.2

การรายงานจุดอ่อนด้านความมั่นคงปลอดภัย (Reporting security weaknesses)
มาตรการ
องค์กรควรกำาหนดให้ผู้รับการว่าจ้างทุกคนต้องจดบันทึกและรายงานจุดอ่อนด้านความมั่นคง
ปลอดภัยที่สังเกตุพบหรือสงสัยในระบบหรือบริการที่ตนเองใช้งานอยู่
แนวทางปฏิบัติ
(ก) องค์กรควรกำาหนดให้พนักงาน ผูใ้ ห้บริการภายนอก หรือผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง ทำาการรายงานจุด
อ่อนด้านความมั่นคงปลอดภัยที่นา่ สงสัย หรือสังเกตพบให้ผู้บังคับบัญชาและ/หรือผูร้ ับแจ้ง
เหตุ เช่น ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานมีจุดอ่อน การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพมีจดุ อ่อน

13.2 การบริหารจัดการเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยและการปรับปรุงให้ดีขึ้น (Management of
information security incidents and improvements)
มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้มีวธิ ีการที่ได้ผลและสอดคล้องในทิศทางเดียวกันสำาหรับการบริหารจัดการเหตุการณ์
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ด้านความมั่นคงปลอดภัย
13.2.1

หน้าที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนปฏิบัติ (Responsibilities and procedures)
มาตรการ
หน้าที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนปฏิบัติสำาหรับการบริหารจัดการเหตุการณ์ด้านความมั่นคง
ปลอดภัย ควรมีการกำาหนดขึ้นมาและปฏิบัตติ าม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการรับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
จะเป็นไปอย่างรวดเร็ว ได้ผล และมีลำาดับการดำาเนินการที่เหมาะสม
แนวทางปฏิบัติ
(ก) องค์กรควรกำาหนดวัตถุประสงค์สำาหรับการบริหารจัดการเหตุการณ์ดา้ นความมั่นคงปลอดภัย
(ข) องค์กรควรกำาหนดขั้นตอนปฏิบัตสิ ำาหรับการจัดการกับเหตุการณ์ดา้ นความมั่นคงปลอดภัยที่
สามารถจัดการกับเหตุการณ์ตา่ งๆ ทีเ่ กิดขึ้นได้อย่างหลากหลาย เช่น ระบบเกิดการล้มเหลว
การใช้ระบบผิดวัตถุประสงค์ ระบบไม่สามารถให้บริการได้ โปรแกรมไม่พึงประสงค์เกิดการ
แพร่ระบาด ข้อมูลของธุรกิจไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง การเปิดเผยข้อมูลความลับ การแก้ไข
ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นต้น
(ค) ขั้นตอนปฏิบัติสำาหรับการจัดการกับเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยควรครอบคลุม
ประเด็นสำาคัญดังนี้
1) มีการระบุและวิเคราะห์สาเหตุของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
2) มีการจัดลำาดับความสำาคัญในการดำาเนินการต่อเหตุการณ์ที่ได้รับรายงานเข้ามา เพื่อ
ให้เหตุการณ์ที่มีระดับความสำาคัญสูงได้รับการแก้ไขก่อนหน้าหลังตามลำาดับ
3) มีการจำากัดความเสียหาย และป้องกันการขยายตัวหรือลุกลามของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
4) มีการวางแผนเพื่อดำาเนินการเชิงแก้ไขสำาหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
5) มีการวางแผนเพื่อดำาเนินการเชิงป้องกันสำาหรับเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นซำ้าอีก
6) มีการควบคุมและเฝ้าระวังการแก้ไขและการกู้คืนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจาก
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
7) มีการแจ้งผู้รายงานเหตุและผู้ที่เกี่ยวข้องให้ได้รับทราบอย่างเป็นระยะๆ
8) มีการศึกษาหลักฐานหรือร่องรอยการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุที่
เกิดขึ้น
9) มีการจัดเก็บหลักฐานคอมพิวเตอร์ให้ถูกต้องตามหลักการสำาหรับกรณีที่มีการละเมิด
สัญญาจ้าง ละเมิดกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับอื่นๆ เพื่อใช้ในการดำาเนินการทาง
วินัยหรือกฎหมายต่อผู้ละเมิด
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10) มีการบันทึกรายละเอียดของการดำาเนินการต่างๆ ตั้งแต่ต้นจนจบ
(ง) องค์กรควรกำาหนดขั้นตอนปฏิบัตสิ ำาหรับการกู้คืนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร ขั้น
ตอนปฏิบัติฯ ควรครอบคลุมประเด็นสำาคัญดังนี้
1) มีการกำาหนดขั้นตอนทีจ่ ำาเป็นสำาหรับการกู้คืนระบบ
2) มีการรายงานการดำาเนินการกู้คืนให้ผู้บริหารหรือผู้มอี ำานาจได้รับทราบอย่างเป็นระ
ยะๆ
3) มีการตรวจสอบความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของระบบภายหลังการกู้คืน
4) มีการตรวจสอบว่ามาตรการความมั่นคงปลอดภัยต่างๆ ของระบบยังคงใช้ได้ผลเช่น
เดิม
5) มีการทบทวนการดำาเนินการภายหลังการกู้คืน
(จ) องค์กรควรกำาหนดให้มีการรายงานการดำาเนินการเชิงแก้ไขและเชิงป้องกันให้ผู้บังคับบัญชา
หรือผู้บริหารได้รับทราบ
(ฉ) องค์กรควรกำาหนดให้มีการจัดเก็บหลักฐานคอมพิวเตอร์โดยให้สอดคล้องกับกฎหมาย
ระเบียบ หรือข้อบังคับอื่นๆ ทีก่ ำาหนดไว้
(ช) องค์กรควรกำาหนดให้มีการจัดเก็บหลักฐานคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในกรณีที่สามารถเรียกร้องค่า
ชดเชย หรือค่าเสียหายที่เกิดขึ้นได้
13.2.2

การเรียนรู้จากเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยที่เกิดขึ้นแล้ว (Learning from security
incidents)
มาตรการ
องค์กรควรกำาหนดให้มีกลไกเพื่อให้ชนิด ปริมาณ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นของเหตุการณ์ด้านความ
มั่นคงปลอดภัยมีการนับจำานวนและเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
แนวทางปฏิบัติ
(ก) องค์กรควรกำาหนดให้มีกลไกในการเฝ้าระวังและติดตามเหตุการณ์ดา้ นความมั่นคงปลอดภัยที่
เคยเกิดขึ้นมาแล้ว เช่น กำาหนดประเภทของเหตุการณ์ นับจำานวนที่เคยเกิดขึ้น ค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้อง หรืออื่นๆ เพื่อใช้ในการเรียนรู้และปรับปรุงองค์กรให้ดียิ่งขึ้น
(ข) องค์กรควรกำาหนดให้มีการประเมินเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยที่เกิดขึ้นกับองค์กร
เพื่อกำาหนดมาตรการเพิ่มเติมตามความจำาเป็นหรือปรับปรุงมาตรการเดิมให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อ
ลดหรือจำากัดการเกิดขึ้นอีกในอนาคต จำากัดความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น
(ค) องค์กรควรกำาหนดให้มีการระบุเหตุการณ์ความมั่นคงปลอดภัยที่เกิดขึ้นซำ้าหรือมีผลกระทบ
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(ง)

13.2.3

สูง เพื่อใช้ในการวางแผนดำาเนินการเชิงป้องกันต่อไป
องค์กรควรกำาหนดให้มีการทบทวนการดำาเนินการต่างๆ ภายหลังเหตุการณ์สิ้นสุดลง เพื่อนำา
ไปสู่การปรับปรุงมาตรการที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นหรือเพิ่มมาตรการใหม่ ทัง้ นี้เพือ่ ลดโอกาสการ
เกิดขึ้นซำ้าอีกในอนาคต ลดความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น

การเก็บรวบรวมหลักฐาน (Collection of evidence)
มาตรการ
ในกรณีทจี่ ำาเป็นต้องมีการดำาเนินการทางกฎหมายต่อบุคคลหรือองค์กรหนึ่งไม่ว่าจะเป็นการดำาเนิน
การทางแพ่งหรืออาญาก็ตาม องค์กรควรดำาเนินการเก็บหลักฐานที่เกี่ยวข้อง จัดเก็บไว้ชว่ งระยะ
เวลาหนึ่ง และนำาเสนอ (อาทิ ต่อศาล) โดยให้สอดคล้องกับกฎสำาหรับการจัดเก็บหลักฐานที่ได้
กำาหนดไว้
แนวทางปฏิบัติ
(ก) องค์กรควรกำาหนดขั้นตอนปฏิบัตสิ ำาหรับการเก็บรวบรวมหลักฐานเพื่อใช้สนับสนุน
กระบวนการทางวินัยหรือกฎหมาย และลงโทษผู้กระทำาความผิด
(ข) องค์กรควรกำาหนดให้มีการปฏิบัติตามขั้นตอนปฏิบัติสำาหรับการเก็บรวบรวมหลักฐานโดย
เคร่งครัด
(ค) องค์กรควรกำาหนดให้เฉพาะผู้ที่ผา่ นการอบรมและมีทักษะเพียงพอในการเก็บรวบรวมหลัก
ฐานคอมพิวเตอร์เท่านั้น จึงจะสามารถรวบรวมและจัดเก็บหลักฐานได้
(ง) องค์กรควรกำาหนดให้มีการปฏิบัติตามกฎในการจัดเก็บหลักฐานดังนี้
1) หลักฐานที่สามารถยอมรับได้ (Admissibility) กล่าวคือ หลักฐานที่จัดเก็บมานั้นต้อง
สามารถยอมรับและใช้งานได้ในศาล หลักฐานที่สามารถยอมรับได้หมายถึง
− หลักฐานนั้นเป็นหลักฐานทีต่ รงประเด็น (Relevance) ซึ่งสามารถใช้ในการ
พิสูจน์ความจริงได้ เป็นประโยชน์ต่อศาลหรือคณะลูกขุนในการพิจารณาความ
หรือรูปคดี และต้องไม่สามารถถูกคัดค้านได้ว่าเป็นหลักฐานที่ไม่เกี่ยวข้อง
− หลักฐานนั้นเป็นหลักฐานที่มีความน่าเชื่อถือ (Reliability) ซึ่งผู้นำาเสนอหลัก
ฐานต้องสามารถแสดงให้เห็นว่าเป็นหลักฐานที่นำามาจากแหล่งที่มาของหลัก
ฐานจริงๆ การใช้หลักฐานที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังมา(Hearsay) โดยทั่วไป
ถือว่าหลักฐานนั้นขาดความน่าเชื่อถือ ถ้าเป็นพยานบุคคลที่ใช้เป็นหลักฐาน
ผู้นำาเสนอหลักฐานต้องแสดงให้เห็นว่าบุคคลนั้นมีความน่าเชื่อถือและมีความรู้
ในสิ่งทีต่ นเป็นพยาน ถ้าเป็นพยานเอกสาร ผู้นำาเสนอหลักฐานต้องแสดงให้เห็น
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(จ)

(ฉ)
(ช)
(ซ)
(ฌ)
(ญ)

ว่าเอกสารนั้นเป็นของแท้ และได้มีการดูแลรักษาเป็นอย่างดีเพื่อการคงสภาพ
ดัง้ เดิมของหลักฐาน (Chain of custody) นับตั้งแต่พบจนกระทั่งถูกนำามาใช้
งาน
2) หลักฐานที่มีนำ้าหนัก (Weight) กล่าวคือ หลักฐานที่จัดเก็บมานั้นต้องมีทั้งคุณภาพ
และความสมบูรณ์
เพื่อให้หลักฐานมีนำ้าหนัก องค์กรควรกำาหนดให้มีการควบคุมการเก็บหลักฐานเพื่อให้มีการ
ป้องกันหลักฐานที่ต้องนำามาใช้งาน การควบคุมนี้ควรแสดงความเป็นมาของหลักฐานทีจ่ ัดเก็บ
มานั้นและสะท้อนถึงวิธีปฏิบัติที่มีความมั่นคงปลอดภัย เช่น
1) สำาหรับหลักฐานที่เป็นเอกสาร ได้แก่ การจัดเก็บหลักฐานไว้ในสถานที่ที่มีความ
ปลอดภัย การบันทึกชื่อผู้ที่พบหลักฐาน วันเวลา และสถานที่ทพี่ บ การมีพยานของผู้
พบเห็นหลักฐาน การนำาหลักฐานมาใช้ในการสอบสวนต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดความ
เสียหายหรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสภาพดั้งเดิมของเอกสาร
2) สำาหรับหลักฐานที่อยู่บนสื่อบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ ได้แก่ การทำาสำาเนาข้อมูลจาก
สื่อบันทึกข้อมูล การทำาสำาเนาข้อมูลบนฮาร์ดดิสก์หรือหน่วยความจำาออกมา การมี
พยานที่เชื่อถือได้ในระหว่างที่ทำาสำาเนาข้อมูล การบันทึกข้อมูลล็อกเพื่อแสดงถึง
กิจกรรมต่างๆ ระหว่างที่สำาเนาข้อมูลนั้น การจัดเก็บสื่อบันทึกข้อมูลและข้อมูลล็อกไว้
ในสถานที่ที่มีความปลอดภัย
องค์กรควรกำาหนดให้มีการป้องกันและรักษาสภาพความดั้งเดิมของวัตถุหรือสิ่งที่จะใช้เป็น
หลักฐานทั้งหมด
ในกระบวนการวิเคราะห์และพิสูจน์หลักฐาน องค์กรควรกำาหนดให้มีการใช้หลักฐานที่เป็น
สำาเนามากกว่าหลักฐานต้นฉบับ (เพื่อป้องกันการถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขบนหลักฐานต้นฉบับ)
ในกระบวนการทำาสำาเนาหลักฐาน องค์กรควรกำาหนดให้มีการควบคุมและดูแลการทำาสำาเนา
โดยผู้ที่เชื่อถือได้
องค์กรควรกำาหนดให้มีการบันทึกข้อมูลล็อกเพื่อแสดงกิจกรรมต่างๆ ในระหว่างทีท่ ำาการ
สำาเนาหลักฐาน
องค์กรควรกำาหนดให้มีการบันทึกข้อมูลชื่อผู้ทดี่ ำาเนินการสำาเนาหลักฐาน เครื่องมือ และ
โปรแกรมทีใ่ ช้ในการทำาสำาเนา วันและเวลาที่ดำาเนินการ
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14. การบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business continuity management)
14.1 ประเด็นความมั่นคงปลอดภัยสำาหรับการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Information security
aspects of business continuity management)
มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้สามารถรับมือหรือจัดการกับการติดขัดหรือหยุดชะงักของกิจกรรมต่างๆ ทางธุรกิจได้
และเพื่อป้องกันกระบวนการทางธุรกิจสำาคัญอันเป็นผลมาจากการล้มเหลวอย่างรุนแรงหรือภัยพิบัติที่เกิด
ขึ้นกับระบบ และเพื่อให้สามารถกู้ระบบกลับคืนมาได้อย่างทันกาล
14.1.1

กระบวนการสร้างความต่อเนื่องทางธุรกิจซึ่งรวมความต้องการด้านความมั่นคงปลอดภัย
(Including information security in the business continuity management process)
มาตรการ
กระบวนการในการสร้างความต่อเนื่องทางธุรกิจ ควรกำาหนดขึ้นมาและปรับปรุงตามความจำาเป็น
กระบวนการฯ ควรรวมความต้องการด้านความมั่นคงปลอดภัยที่จำาเป็นสำาหรับการสร้างความต่อ
เนื่องทางธุรกิจไว้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการด้วย
แนวทางปฏิบัติ
(ก) องค์กรควรกำาหนดให้มีกระบวนการเพื่อสร้างความต่อเนื่องทางธุรกิจ (กระบวนการนี้จะช่วย
ให้กระบวนการทางธุรกิจสำาคัญขององค์กรสามารถดำาเนินต่อไปได้แม้จะมีเหตุหยุดชะงักที่
รุนแรงก็ตาม เช่น ไฟไหม้ นำ้าท่วม แผ่นดินไหว การถูกปิดล้อมด้วยฝูงชน)
(ข) องค์กรควรกำาหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตของการสร้างความต่อเนื่องทางธุรกิจ
(ค) องค์กรควรกำาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจ
(ง) องค์กรควรกำาหนดให้มีการระบุและจัดลำาดับของกระบวนการทางธุรกิจสำาคัญ
(จ) องค์กรควรกำาหนดให้มีการจัดทำาบัญชีทรัพย์สินสำาหรับกระบวนการทางธุรกิจสำาคัญ เช่น
ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ บุคลากร ข้อมูล และบริการต่างๆ ทีส่ นับสนุนกระบวนการทางธุรกิจดัง
กล่าว รวมทั้งระบุระดับความสำาคัญของทรัพย์สินเหล่านั้นด้วย
(ฉ) องค์กรควรกำาหนดให้มีการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงต่อกระบวนการทางธุรกิจสำาคัญ
ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ ทีท่ ำาให้เกิดการหยุดชะงักต่อกระบวนการทางธุรกิจ
สำาคัญ รวมทั้งกำาหนดแผนหรือมาตรการลดความเสี่ยงตามความเหมาะสม
(ช) องค์กรควรกำาหนดให้มีการวิเคราะห์ผลกระทบของเหตุการณ์ความเสี่ยงทีท่ ำาให้เกิดการหยุด
ชะงัก และส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจขององค์กร
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(ซ) องค์กรควรกำาหนดให้มีการทำาประกันภัยเพื่อลดความเสียหายต่อกระบวนการทางธุรกิจ
สำาคัญและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง
(ฌ) องค์กรควรกำาหนดให้มีงบประมาณและทรัพยากรอื่นๆ ทีจ่ ำาเป็นสำาหรับกระบวนการสร้าง
ความต่อเนื่องทางธุรกิจขององค์กร
(ญ) องค์กรควรกำาหนดให้มีกลยุทธ์การสร้างความต่อเนื่องทางธุรกิจ
(ฎ) องค์กรควรกำาหนดให้มีการจัดทำาแผนหรือมาตรการป้องกันบุคลากร ทรัพย์สิน และระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรในระหว่างที่เกิดเหตุหายนะหรือเหตุที่มีความรุนแรง เพื่อลด
ความเสียหายต่อชีวติ และทรัพย์สินเหล่านั้น
(ฏ) องค์กรควรกำาหนดให้มีการจัดทำาแผนสร้างความต่อเนื่องทางธุรกิจขององค์กร แผนสร้าง
ความต่อเนื่องทางธุรกิจควรสอดคล้องกับกลยุทธ์สร้างความต่อเนื่องที่ได้กำาหนดไว้
(ฐ) องค์กรควรจัดทำาแผนสร้างความต่อเนื่องทางธุรกิจให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการสร้าง
ความต่อเนื่องและลำาดับความสำาคัญของการกู้คืนกระบวนการทางธุรกิจสำาคัญที่ได้กำาหนดไว้
(ฑ) องค์กรควรกำาหนดให้มีการทดสอบแผนสร้างความต่อเนื่องทางธุรกิจอย่างสมำ่าเสมอ
(ฒ) องค์กรควรกำาหนดให้มีการปรับปรุงแผนสร้างความต่อเนื่องทางธุรกิจอย่างสมำ่าเสมอ
(ณ) องค์กรควรกำาหนดให้มีการปลูกฝังวัฒนธรรมการสร้างความต่อเนื่องทางธุรกิจให้กับบุคลากร
ขององค์กร
(ด) องค์กรควรกำาหนดให้มีการรวมกระบวนการเพื่อสร้างความต่อเนื่องทางธุรกิจเข้าไว้เป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการทางธุรกิจและโครงสร้างขององค์กร
14.1.2

การประเมินความเสี่ยงและการสร้างความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business continuity and risk
assessment)
มาตรการ
เหตุการณ์ที่สามารถก่อให้เกิดการหยุดชะงักต่อกระบวนการทางธุรกิจควรมีการระบุ (ว่ามีเหตุการณ์
อะไรบ้าง) โอกาสการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ ผลกระทบของเหตุการณ์ รวมทั้งผลที่เกิดขึ้นต่อความ
มั่นคงปลอดภัยขององค์กร
แนวทางปฏิบัติ
(ก) องค์กรควรกำาหนดให้มีการจัดทำาบัญชีทรัพย์สินสำาหรับกระบวนการทางธุรกิจสำาคัญ เช่น
ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ บุคลากร ข้อมูล และบริการต่างๆ ทีส่ นับสนุนกระบวนการทางธุรกิจดัง
กล่าว รวมทั้งระบุระดับความสำาคัญของทรัพย์สินเหล่านั้นด้วย
(ข) องค์กรควรกำาหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความต่อเนื่องทางธุรกิจ
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(ค)
(ง)
(จ)
(ฉ)

(ช)
(ซ)
14.1.3

ดังนี้
1) ระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและทำาให้เกิดการหยุดชะงักต่อกระบวนการทาง
ธุรกิจสำาคัญ เช่น อุปกรณ์ทำางานล้มเหลว ไฟไหม้ นำ้าท่วม การก่อการร้าย เป็นต้น
2) กำาหนดโอกาสการเกิดขึ้นของเหตุการณ์เหล่านั้น
3) วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการหยุดชะงักนั้น เช่น ความเสียหายทางการเงิน การ
สูญเสียส่วนแบ่งทางการตลาด การเสียชื่อเสียง ลูกค้าขาดความเชื่อมั่น เป็นต้น รวมทั้ง
ระบุระดับของผลกระทบด้วย
4) คำานวณค่าความเสี่ยงของเหตุการณ์เหล่านั้น
องค์กรควรกำาหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงโดยผูท้ ี่เป็นเจ้าของกระบวนการทางธุรกิจ
สำาคัญและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง
องค์กรควรกำาหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงต่อกระบวนการทางธุรกิจสำาคัญทั้งหมด
องค์กรควรกำาหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงและจัดลำาดับความเสี่ยง เพื่อกำาหนดแผนหรือ
มาตรการลดความเสี่ยงตามลำาดับความสำาคัญของความเสี่ยงที่ได้ประเมินไว้
องค์กรควรกำาหนดให้มีการวางกลยุทธ์เพื่อสร้างความต่อเนื่องทางธุรกิจจากผลที่ได้รับของ
การประเมินความเสี่ยง เช่น การกำาหนดสถานที่ที่เหมาะสม การปรับปรุงสัญญาการให้
บริการโดยผูใ้ ห้บริการภายนอกเพื่อให้ครอบคลุมการให้บริการเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน
เป็นต้น
องค์กรควรกำาหนดให้ผู้บริหารระดับสูงลงนามรับรองกลยุทธ์การสร้างความต่อเนื่องดังกล่าว
เพื่อถือปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่ได้วางไว้
องค์กรควรกำาหนดให้มีการจัดทำาแผนเพื่อแปลงกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งกำาหนดให้มี
การลงนามรับรองแผนดังกล่าวโดยผู้บริหารระดับสูง

การจัดทำาและปฏิบัติตามแผนสร้างความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Developing and implementing
continuity plans including information security)
มาตรการ
แผนสร้างความต่อเนื่องทางธุรกิจควรมีการจัดทำาและปฏิบัติตามเพื่อให้การดำาเนินงานต่างๆ ของ
กระบวนการทางธุรกิจสำาคัญสามารถดำาเนินต่อไปได้ในสภาวะปกติ และสามารถกลับคืนมาดำาเนิน
งานต่อไปภายในระยะเวลาที่กำาหนดไว้ภายหลังจากที่เกิดเหตุหยุดชะงักหรือการล้มเหลวต่อ
กระบวนการทางธุรกิจสำาคัญนั้น รวมทั้งเพือ่ ให้มั่นใจได้ว่าสภาพความพร้อมใช้ของข้อมูลอยู่ในระดับ
ตามทีต่ ้องการ
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แนวทางปฏิบัติ
(ก) แผนสร้างความต่อเนื่องทางธุรกิจควรครอบคลุมประเด็นสำาคัญดังนี้
1) วัตถุประสงค์ในการสร้างความต่อเนื่องทางธุรกิจ
2) หน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง
3) ระยะเวลาที่นานที่สุดทีก่ ระบวนการทางธุรกิจสำาคัญเกิดการหยุดชะงักที่องค์กรยอมรับ
ได้
4) ระยะเวลาเป้าหมายในการกู้คืนกระบวนการทางธุรกิจสำาคัญ
5) ทรัพยากรทีจ่ ำาเป็นต้องใช้ เช่น คน เวลา งบประมาณ สำาหรับการกู้คืนกระบวนการ
ทางธุรกิจสำาคัญ
6) บริการและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ที่จำาเป็นต่อการกู้คืนกระบวนการทาง
ธุรกิจสำาคัญ
7) ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการทางธุรกิจทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่เกี่ยวข้อง
กับกระบวนการทางธุรกิจสำาคัญ (ความสัมพันธ์นี้จะช่วยให้เข้าใจว่าหากกระบวนการ
หนึ่งเกิดความเสียหายหรือหยุดชะงัก จะมีผลกระทบต่อกระบวนการอื่นอย่างไรบ้าง)
8) ขั้นตอนปฏิบัติสำาหรับการกู้คืนกระบวนการทางธุรกิจสำาคัญและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ภายในระยะเวลาเป้าหมายที่ได้กำาหนดไว้
9) ผู้ให้บริการภายนอกที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางธุรกิจสำาคัญ
10) สัญญาการให้บริการโดยผู้ให้บริการภายนอก
11) การให้ความรู้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามแผนสร้างความต่อเนื่อง
ที่ได้กำาหนดไว้
12) การทดสอบและปรับปรุงแผนสร้างความต่อเนื่องอย่างสมำ่าเสมอ
(ข) องค์กรควรกำาหนดให้มีการจัดทำาข้อตกลงการให้บริการโดยผู้ให้บริการภายนอก (สำาหรับส่วน
ของกระบวนการทางธุรกิจสำาคัญที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการภายนอกนั้น)
(ค) องค์กรควรกำาหนดให้มีการป้องกันแผนสร้างความต่อเนื่องทางธุรกิจ เช่น จากการถูกเข้าถึง
โดยไม่ได้รับอนุญาต
(ง) องค์กรควรกำาหนดให้มีการป้องกันแผนสร้างความต่อเนื่องทางธุรกิจทั้งที่เก็บอยู่ในสถานที่
และนอกสถานทีด่ ้วยระดับความมั่นคงปลอดภัยที่เท่าเทียมกัน
(จ) องค์กรควรกำาหนดให้มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพทั้งสำาหรับสำานักงานหลัก
และสถานทีส่ ำารอง (สำาหรับการกู้คืนกระบวนการทางธุรกิจสำาคัญ) ด้วยระดับความมั่นคง
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ปลอดภัยที่เท่าเทียมกัน
(ฉ) องค์กรควรกำาหนดให้มีการจัดเก็บแผนสร้างความต่อเนื่องทางธุรกิจไว้นอกสถานที่ในระยะ
ทางที่หา่ งไกลเพียงพอ เพื่อเอาไว้ใช้ในกรณีจำาเป็น เช่น กรณีเกิดภัยพิบัติกับสำานักงานหลัก
ขององค์กร
(ช) องค์กรควรกำาหนดให้มีการปรับปรุงแผนสร้างความต่อเนื่องทางธุรกิจอย่างสมำ่าเสมอ
14.1.4

กรอบสำาหรับการวางแผนเพื่อสร้างความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business continuity planning
framework)
มาตรการ
กรอบสำาหรับการวางแผนเพื่อสร้างความต่อเนื่องทางธุรกิจ ควรกำาหนดขึ้นมาและปรับปรุงตาม
ความจำาเป็น เพื่อให้แผนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมีความสอดคล้องกัน ครอบคลุมความต้องการด้านความ
มั่นคงปลอดภัยทีก่ ำาหนดไว้ และมีการจัดลำาดับความสำาคัญของงานต่างๆ ทีต่ ้องดำาเนินการให้มี
ความเหมาะสม
แนวทางปฏิบัติ
(ก) องค์กรควรกำาหนดกรอบสำาหรับการวางแผนเพื่อสร้างความต่อเนื่องทางธุรกิจ กรอบการ
วางแผนควรประกอบด้วยหัวข้อหรือประเด็นสำาคัญดังนี้
1) กำาหนดกิจกรรมหรือกระบวนการที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะนำาไปสู่การสั่งการให้ใช้แผนฯ
เช่น
− การแจ้งเหตุที่เกิดขึ้น
− การประเมินเหตุที่ได้รับแจ้ง
− การรายงานให้ผู้บริหารตามลำาดับชั้นได้รับทราบ เป็นต้น
2) ติดต่อประสานงานเพือ่ แจ้งผู้บังคับบัญชาตามลำาดับชั้นไปจนถึงผู้บริหารระดับสูงให้ได้
รับทราบเกี่ยวกับเหตุที่เกิดขึ้น
3) ระบุเงื่อนไขการสั่งการให้ใช้แผนฯ ซึ่งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจะต้องสอดคล้องกับเงื่อนไข
นี้ก่อน จึงจะมีการสั่งการให้ใช้แผนได้
4) ประสานงานส่งต่อเหตุที่ได้รับแจ้งไปยังทีมต่างๆ ภายใต้คณะทำางานกู้คืน ซึ่งรวมถึงผู้
ให้บริการภายนอกด้วย เพื่อให้ดำาเนินการตามแผนฯ
5) กำาหนดขั้นตอนปฏิบัตสิ ำาหรับการแจ้งและการจัดการกับเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้น เช่น การ
ติดต่อหน่วยงานรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน อาทิ หน่วยดับเพลิง โรงพยาบาล สถานีตำารวจ
การอพยพพนักงานออกจากสถานที่ เป็นต้น
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6)

กำาหนดขั้นตอนปฏิบัตสิ ำาหรับการกู้คืนข้อมูล บริการ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ซึ่งสนับสนุนกระบวนการทางธุรกิจสำาคัญ
7) กำาหนดขั้นตอนปฏิบัตสิ ำาหรับการติดตั้งระบบ ณ สถานทีส่ ำารอง ทั้งนี้เพื่อย้ายการ
ปฏิบัติงานต่างๆ ของกระบวนการทางธุรกิจสำาคัญจากสำานักงานหลักไปยังสถานที่
สำารอง
8) กำาหนดขั้นตอนปฏิบัตสิ ำาหรับการย้ายสถานที่ อุปกรณ์ และบุคลากรจากสำานักงาน
หลักไปยังสถานที่สำารอง
9) กำาหนดขั้นตอนปฏิบัตสิ ำาหรับการนำากระบวนการทางธุรกิจสำาคัญกลับคืนสู่สภาวะ
ปกติ เช่น การย้ายกระบวนการทางธุรกิจจากสถานทีส่ ำารองกลับมาปฏิบัติที่สำานักงาน
หลักเหมือนเดิม เป็นต้น
10) กำาหนดโปรแกรมการให้ความรู้ การอบรม และการสร้างความตระหนัก เพื่อให้
พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจในบทบาทและหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของตน
11) กำาหนดขั้นตอนปฏิบัตสิ ำาหรับการปรับปรุงแผนฯ และระบุกำาหนดการในการปรับปรุง
12) กำาหนดผู้มีหน้าทีร่ ับผิดชอบในการการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขแผนเพือ่ ให้มี
ความทันสมัยและถูกต้อง
(ข) แผนสร้างความต่อเนื่องทางธุรกิจควรกำาหนดให้มีผู้รับผิดชอบหลักและผู้รับผิดชอบรอง ใน
กรณีที่ผู้รับผิดชอบหลักไม่สามารถเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ ผูร้ ับผิดชอบรองจะเข้าทำาหน้าที่แทน
เช่น ไม่อยู่ในพื้นที่หรือบริเวณที่สามารถเดินทางมาได้ภายในระยะเวลาอันสั้น หรือไปราชการ
ในต่างประเทศ เป็นต้น
(ค) ผู้เป็นเจ้าของกระบวนการทางธุรกิจสำาคัญควรเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการกู้คืนกระบวนการ
ทางธุรกิจสำาคัญ
(ง) ผู้ให้บริการภายนอกด้านเทคนิค เช่น ผู้ให้บริการระบบงาน ผู้ให้บริการด้านฮาร์ดแวร์ ผู้ให้
บริการการสื่อสาร ผูใ้ ห้บริการเครือข่าย ควรมีหน้าที่รับผิดชอบในการกู้คืนระบบงาน
ฮาร์ดแวร์ ระบบสื่อสาร และ/หรือเครือข่าย ตามที่ได้กำาหนดไว้ในสัญญาการให้บริการ
14.1.5

การทดสอบ ปรับปรุง และประเมินแผนสร้างความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Testing, maintaining and
re-assessing business continuity plans)
มาตรการ
แผนสร้างความต่อเนื่องทางธุรกิจควรมีการทดสอบและปรับปรุงอย่างสมำ่าเสมอเพื่อให้แผนมีความ
ทันสมัยและได้ผลมากยิ่งขึ้น
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แนวทางปฏิบัติ
(ก) องค์กรควรกำาหนดให้มีการสร้างความตระหนัก อบรม หรือให้ความรู้เกี่ยวกับแผนสร้างความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจให้กับคณะทำางานกูค้ ืนระบบ พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
(ข) องค์กรควรกำาหนดให้มีการจัดทำาแผนการทดสอบเพื่อทดสอบหรือซักซ้อมความพร้อมในการ
กู้คืนกระบวนการทางธุรกิจสำาคัญ แผนการทดสอบควรระบุถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายใน
การทดสอบ กำาหนดการในการทดสอบ สถานการณ์ที่จะใช้ในการทดสอบ เป็นต้น
(ค) องค์กรควรกำาหนดรูปแบบในการทดสอบที่เกี่ยวข้องกับการกู้คืนกระบวนการทางธุรกิจสำาคัญ
ดังนี้
1) การทดสอบโดยใช้การหารือกัน Table top ซึ่งจะเป็นการกำาหนดสถานการณ์การหยุด
ชะงัก และหารือกันถึงแนวทางการรับมือและจัดการกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น
2) การจำาลองสถานการณ์และให้ผู้ที่เกี่ยวข้องลงมือปฏิบัติตามหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของ
ตนตามสถานการณ์ที่ได้กำาหนดไว้นั้น
3) การทดสอบทางเทคนิคเพื่อดูวา่ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้จดั เตรียมไว้สามารถกู้
คืนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมหรือไม่ รวมทั้งสามารถกู้คืนได้ภายในระยะเวลาที่
กำาหนดไว้หรือไม่
4) การทดสอบการกูค้ ืน ณ สถานทีส่ ำารองร่วมกับสำานักงานหลักไปพร้อมๆ กัน เพื่อดูวา่
ผลลัพธ์ที่ได้ของทั้งสองสถานที่มีความถูกต้องและตรงกันหรือไม่
5) การทดสอบความสามารถของผู้ให้บริการภายนอกเพื่อดูว่าเมื่อเกิดเหตุหยุดชะงักต่อ
กระบวนการทางธุรกิจสำาคัญ ผู้ให้บริการภายนอกยังสามารถให้บริการได้ตรงตามที่
กำาหนดไว้ในสัญญาการให้บริการหรือไม่
6) การทดสอบแบบเต็มรูปแบบซึ่งจะดำาเนินการซ้อมจริงกับองค์ประกอบทั้งหมดของแผน
สร้างความต่อเนื่องทางธุรกิจ
(ง) องค์กรควรกำาหนดให้มีการบันทึกผลการทดสอบในรูปแบบต่างๆ ดังกล่าว เพือ่ เอาไว้ใช้ใน
การประเมินและปรับปรุงแผนสร้างความต่อเนื่องให้ดียิ่งขึ้น
(จ) องค์กรควรกำาหนดให้มีการประเมินความสัมฤทธิผลของการทดสอบในรูปแบบต่างๆ ดังกล่าว
(ฉ) องค์กรควรกำาหนดให้มีการปรับปรุงแผนสร้างความต่อเนื่องทางธุรกิจโดยใช้ผลที่ได้รับจาก
การทดสอบเหล่านั้น
(ช) องค์กรควรกำาหนดให้มีการทบทวนและปรับปรุงแผนสร้างความต่อเนื่องทางธุรกิจอย่าง
สมำ่าเสมอ
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(ซ) องค์กรควรกำาหนดให้มีบุคลากรผู้ทำาหน้าที่ในการทบทวนแผนสร้างความต่อเนื่องทางธุรกิจ
(ฌ) องค์กรควรกำาหนดให้มีการปรับปรุงแผนสร้างความต่อเนื่องทางธุรกิจเมื่อไรก็ตามที่มกี าร
เปลี่ยนแปลงที่สำาคัญต่อกระบวนการทางธุรกิจสำาคัญเกิดขึ้น เช่น การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
สารสนเทศหลักของระบบงานสนับสนุน
(ญ) องค์กรควรกำาหนดให้มีการส่งมอบแผนสร้างความต่อเนื่องทางธุรกิจที่ปรับปรุงใหม่ให้แก่
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
(ฎ) องค์กรควรกำาหนดให้มีขั้นตอนปฏิบัติเพื่อให้มีการปรับปรุงแผนสร้างความต่อเนื่องทางธุรกิจ
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
1) การเปลี่ยนแปลงต่อกระบวนการทางธุรกิจสำาคัญ
2) การจัดซื้ออุปกรณ์ใหม่
3) การปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุน
4) การเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร เช่น เมื่อมีการลาออกของบุคลากรในทีมกู้คืน เป็นต้น
5) การเปลี่ยนแปลงต่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของบุคลากรในแผน
6) การเปลี่ยนแปลงต่อกลยุทธ์ทางธุรกิจขององค์กร
7) การเปลี่ยนแปลงทางด้านสถานที่หรืออุปกรณ์อำานวยความสะดวกต่างๆ
8) การเปลี่ยนแปลงต่อกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หรือข้อกำาหนดอื่นๆ ที่องค์กรต้อง
ปฏิบัตติ าม
9) การเปลี่ยนแปลงต่อผูใ้ ห้บริการภายนอก ผูท้ ี่องค์กรทำาสัญญาจ้างด้วย หรือผู้ขายปัจจัย
การผลิต
10) การเปลี่ยนแปลงต่อลูกค้าทีส่ ำาคัญๆ เช่น ข้อมูลสำาหรับติดต่อลูกค้าที่เปลี่ยนใหม่
11) การเปลี่ยนแปลงต่อปัจจัยความเสี่ยงที่มีต่อองค์กร

15. การปฏิบัติตามข้อกำาหนด (Compliance)
15.1 การปฏิบัตติ ามข้อกำาหนดด้านกฎหมาย (Compliance with legal requirements)
มีวตั ถุประสงค์เพื่อหลีกเลี่ยงการละเมิดข้อกำาหนดด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำาหนดในสัญญา
และข้อกำาหนดด้านความมั่นคงปลอดภัยอื่นๆ ซึ่งองค์กรต้องปฏิบัติตาม
15.1.1

การระบุข้อกำาหนดต่างๆ ที่องค์กรต้องปฏิบัติตาม (Identification of applicable legislation)
มาตรการ
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ข้อกำาหนดด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และสิ่งที่ปรากฎในสัญญา รวมทั้งวิธกี ารหรือสิ่งที่ตอ้ ง
ปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามหรือสอดคล้องกับข้อกำาหนดดังกล่าว ควรมีการระบุไว้อย่างเป็นลายลักษณ์
อักษรและปรับปรุงให้ทันสมัย
แนวทางปฏิบัติ
(ก) องค์กรควรกำาหนดให้มีการระบุกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำาหนดในสัญญา และข้อกำา
หนดอื่นๆ ที่องค์กรต้องปฏิบัตติ าม รวมทั้งบันทึกไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรถึงสิ่งที่ตอ้ ง
ปฏิบัตติ ามต่างๆ
(ข) องค์กรควรกำาหนดให้มีการติดตามและปรับปรุงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อ
บังคับ ข้อกำาหนดในสัญญา และข้อกำาหนดอื่นๆ ที่องค์กรต้องปฏิบัติตามอย่างสมำ่าเสมอ
(ค) องค์กรควรกำาหนดมาตรการและหน้าที่ความรับผิดชอบที่จำาเป็นเพื่อให้มีการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำาหนดในสัญญา และข้อกำาหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่องค์กร
ต้องปฏิบัติตาม
15.1.2

การป้องกันสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual property rights (IPR))
มาตรการ
ขั้นตอนปฏิบัติเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญา ควรมีการกำาหนดขึ้นมาและ
ปฏิบัติตามเพือ่ ให้มั่นใจได้ว่ามีความสอดคล้องกับข้อกำาหนดหรือความต้องการที่ระบุไว้ในกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ และสัญญา ในการใช้งานสิ่งที่เป็นสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งรวมถึง
ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ด้วย
แนวทางปฏิบัติ
(ก) องค์กรควรกำาหนดนโยบายและขั้นตอนปฏิบัติสำาหรับการป้องกันสิทธิและทรัพย์สินทาง
ปัญญา นโยบายการป้องกันสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาควรครอบคลุมถึงกฎหมายลิขสิทธิ์
ทรพย์สินทางปัญญา การทำาสำาเนา และการปฏิบัตติ ามข้อตกลงการใช้งานซอฟต์แวร์ที่ซื้อมา
ใช้งาน
(ข) องค์กรควรกำาหนดให้มีการจัดซื้อซอฟต์แวร์จากแหล่งที่เชื่อถือได้เท่านั้น (ทั้งนี้เพื่อให้ได้
ซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง)
(ค) องค์กรควรกำาหนดให้มีการสร้างความตระหนักเพื่อให้พนักงานตระหนักถึงสิทธิและทรัพย์สิน
ทางปัญญาของผู้อื่น เช่น การใช้งานซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง การไม่ละเมิดสิทธิและ
ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
(ง) องค์กรควรกำาหนดให้มีการดำาเนินการทางวินัยเมื่อพบว่าพนักงานมีการละเมิดนโยบายการ
ป้องกันสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้กำาหนดไว้
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(จ) องค์กรควรกำาหนดให้มีการจัดทำาบัญชีทรัพย์สินซอฟต์แวร์และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ที่
องค์กรซื้อหรือจัดหามาใช้งาน (เช่น เอกสาร ข้อมูล) รวมทั้งระบุลิขสิทธิ์และข้อกำาหนดต่างๆ
ที่ผู้ใช้งานต้องปฏิบัติตาม
(ฉ) องค์กรควรกำาหนดให้มีการตรวจสอบว่าซอฟต์แวร์และทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ ที่องค์กรใช้
งานมีลิขสิทธิ์และเป็นเจ้าของอย่างถูกต้อง ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบเพื่อดูว่าซอฟต์แวร์ทใี่ ช้
งานมีใบอนุญาตการใช้งานอย่างถูกต้อง
(ช) องค์กรควรกำาหนดมาตรการควบคุมการใช้งานซอฟต์แวร์เพื่อให้ใช้งานไม่เกินตามจำานวนใบ
อนุญาตที่องค์กรได้รับ
(ซ) องค์กรควรกำาหนดให้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งานสำาหรับ
1) ซอฟต์แวร์ และ
2) ข้อมูล (เช่น หนังสือ เอกสารต่างๆ)
ที่ได้รับมาทางเครือข่ายสาธารณะ เช่น ซอฟต์แวร์หรือข้อมูลที่ดาวน์โหลดมาจากอินเทอร์เน็ต
(ฌ) องค์กรควรกำาหนดให้มีการติดตามเพื่อปรับปรุงหรือหรือแก้ไขในเงื่อนไขการใช้งานของ
ซอฟต์แวร์ที่องค์กรใช้งาน เช่น เมื่อมีการเปลี่ยนไปใช้งานซอฟต์แวร์เวอร์ชันที่ใหม่กว่า อาจมี
การเปลี่ยนแปลงในเงื่อนไขการใช้งานได้ เป็นต้น
(ญ) องค์กรควรกำาหนดนโยบายเพื่อควบคุมการทำาลายซอฟต์แวร์ หรือการถ่ายโอนซอฟต์แวร์ที่
องค์กรมีลิขสิทธิ์ไปให้ผู้อื่นใช้งานต่อ
(ฎ) องค์กรควรกำาหนดให้ไม่อนุญาตการทำาสำาเนา การตัดต่อ การถอดเนื้อหาบางส่วน การ
ดัดแปลง ต่อข้อมูลทางการค้าหรือเชิงพาณิชย์ (ที่มีมูลค่าสามารถซื้อขายได้) เช่น ข้อมูลที่อยู่
ในฟิล์ม ออดิโอ เป็นต้น ทัง้ นี้เพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์
(ฏ) องค์กรควรกำาหนดให้มีการระมัดระวังการทำาสำาเนาหนังสือ บทความ รายงาน หรือเอกสา
รอื่นๆ ไม่วา่ จะเป็นบางส่วนหรือทั้งหมด ทั้งนี้เพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์
15.1.3

การป้องกันข้อมูลสำาคัญขององค์กร (Protection of organizational records)
มาตรการ
ข้อมูลสำาคัญที่เกี่ยวข้องกับข้อกำาหนดทางกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และสัญญาที่องค์กรต้อง
ปฏิบัติตาม รวมทั้งข้อมูลสำาคัญที่เกี่ยวข้องกับความต้องการทางธุรกิจ ควรได้รับการป้องกันจากการ
สูญหาย ถูกทำาลาย และปลอมแปลง
แนวทางปฏิบัติ
(ก) องค์กรควรกำาหนดให้มีการทำาทะเบียนของข้อมูลสำาคัญ (Organizational records)
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(ข)
(ค)
(ง)

(จ)

(ฉ)

(ช)
(ซ)
(ฌ)

(ญ)
(ฎ)
(ฏ)
(ฐ)

ประเภทต่างๆ ขององค์กร เช่น ข้อมูลทางบัญชี ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลล็อกการทำาธุรกรรม
เป็นต้น
องค์กรควรกำาหนดให้มีการแยกหมวดหมู่ข้อมูลสำาคัญขององค์กรออกเป็นหมวดๆ เพื่อให้
สามารถบริหารจัดการได้โดยง่ายและอย่างมั่นคงปลอดภัย
องค์กรควรกำาหนดระยะเวลาสำาหรับการจัดเก็บข้อมูลสำาคัญแต่ละประเภท กล่าวคือ อย่าง
น้อยต้องเก็บไว้จนกว่าจะถึงระยะเวลาดังกล่าวจึงจะสามารถทำาลายได้
องค์กรควรกำาหนดประเภทของสื่อบันทึกข้อมูลที่ใช้สำาหรับจัดเก็บข้อมูลสำาคัญขององค์กร
เช่น เทปใช้สำาหรับจัดเก็บข้อมูลที่ไม่ได้ใช้งานบ่อยนัก (ข้อมูลที่เป็นอาไคว์ เป็นต้น) ฮาร์ดดิสก์
ใช้สำาหรับจัดเก็บข้อมูลที่มีการใช้งานบ่อยๆ
องค์กรควรกำาหนดให้มีการจัดเก็บโปรแกรมหรือกุญแจทีใ่ ช้สำาหรับการเข้ารหัสข้อมูลสำาคัญ
ให้มีความมั่นคงปลอดภัยเพียงพอ การจัดเก็บโปรแกรมหรือกุญแจดังกล่าวควรจัดเก็บไว้เป็น
ระยะเวลาอย่างน้อยที่เทียบเท่ากับระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลนั้น
องค์กรควรกำาหนดให้มีการจัดการกับสื่อบันทึกข้อมูลที่ใช้สำาหรับจัดเก็บข้อมูลสำาคัญให้
สอดคล้องกับคำาแนะนำาและข้อกำาหนดของผู้ผลิตนั้น เช่น ไม่เก็บไว้ในสถานที่ที่มีอุณหภูมิสูง
เป็นต้น
องค์กรควรกำาหนดให้มีการป้องกันข้อมูลสำาคัญบนสื่อบันทึกข้อมูลจากการเสื่อมสภาพของสื่อ
บันทึกข้อมูล
องค์กรควรกำาหนดให้มีการใช้กระดาษหรือไมโครฟิชสำาหรับการจัดเก็บข้อมูลสำาคัญทีต่ ้องการ
จัดเก็บไว้เป็นระยะเวลายาวนาน
องค์กรควรกำาหนดขั้นตอนปฏิบัติเพื่อใช้ในการทดสอบว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำาคัญที่จดั เก็บ
ไว้นั้น ยังคงสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามปกติถึงแม้จะมีการเปลี่ยนเทคโนโลยีสำาหรับการจัด
เก็บข้อมูลไปแล้วก็ตาม
องค์กรควรกำาหนดให้มีการเลือกระบบหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำาหรับการจัดเก็บข้อมูล
สำาคัญเพื่อให้สามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
องค์กรควรกำาหนดให้มีการจัดเก็บข้อมูลสำาคัญไว้ตามระยะเวลาทีก่ ฎหมาย ระเบียบ ข้อ
บังคับ หรือข้อกำาหนดอื่นๆ ได้กำาหนดไว้
องค์กรควรกำาหนดให้พนักงานสามารถทำาลายข้อมูลสำาคัญได้ก็ต่อเมื่อได้มีการจัดเก็บข้อมูล
นั้นไว้ถึงระยะเวลาตามที่ได้กำาหนดไว้และไม่มีความจำาเป็นในการใช้งานอีกต่อไป
องค์กรควรกำาหนดแนวทางเพื่อควบคุมการจัดเก็บ ระยะเวลาการจัดเก็บ การจัดการ แหล่ง
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ที่มาของข้อมูล และการทำาลายข้อมูล
(ฑ) องค์กรควรกำาหนดมาตรการป้องกันข้อมูลสำาคัญจากการสูญหาย ถูกทำาลาย หรือการปลอม
แปลง
15.1.4

การป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล (Data protection and privacy of personal information)
มาตรการ
การป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล ควรมีการดำาเนินการตามทีร่ ะบุไว้ในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ
ข้อสัญญาที่เกี่ยวข้อง
แนวทางปฏิบัติ
(ก) องค์กรควรกำาหนดนโยบายเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล
(ข) องค์กรควรกำาหนดให้มีการเผยแพร่นโยบายดังกล่าวเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล
นั้นได้รับทราบ
(ค) องค์กรควรกำาหนดโครงสร้างและมาตรการการบริหารจัดการเพือ่ ให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย
ป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล
(ง) องค์กรควรแต่งตั้งบุคลากรผู้ทำาหน้าที่ป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลและให้คำาแนะนำาแก่ผู้อื่นเกี่ยว
กับขั้นตอนปฏิบัติในการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลที่องค์กรถือครองหรือใช้งานอยู่ รวมทั้ง
หน้าที่ความรับผิดชอบที่บุคลากรเหล่านั้นต้องปฏิบัติตาม
(จ) องค์กรควรกำาหนดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
โดยเคร่งครัด
(ฉ) องค์กรควรกำาหนดให้มีการสร้างความตระหนักในการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล
(ช) องค์กรควรกำาหนดให้มีการปฏิบัติตามมาตรการทางเทคนิคและมาตรการควบคุมภายในของ
องค์กรเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลที่องค์กรถือครองหรือใช้งานอยู่

15.1.5

การป้องกันการใช้งานระบบผิดวัตถุประสงค์ (Prevention of misuse of information
processing facilities)
มาตรการ
ผู้ใช้งานควรถูกจำากัดหรือไม่อนุญาตให้ใช้งานจากการใช้ระบบขององค์กรผิดวัตถุประสงค์หรือใน
ลักษณะที่ไม่ได้รับอนุญาต
แนวทางปฏิบัติ
(ก) องค์กรควรกำาหนดให้มีการอนุมตั ิการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นลายลักษณ์
อักษรก่อนที่จะเริ่มต้นใช้งานทั้งในส่วนของพนักงาน ผู้ให้บริการภายนอก และผู้ที่องค์กรทำา
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(ข)
(ค)

(ง)

(จ)
(ฉ)
(ช)
(ซ)

15.1.6

สัญญาด้วย
องค์กรควรกำาหนดลักษณะหรือประเภทของการใช้งานที่ไม่อนุญาต ห้ามมิให้ใช้งาน หรือ
เป็นการใช้งานที่ผิดวัตถุประสงค์ขององค์กร
องค์กรควรกำาหนดให้มีการจัดทำาข้อความเตือนบนหน้าจอภายหลังการล็อกอินสำาเร็จเพื่อ
แสดงว่าระบบงานที่เข้าใช้งานเป็นทรัพย์สินขององค์กรและการใช้งานอนุญาตให้เฉพาะผู้ที่ได้
รับอนุมัติแล้วเท่านั้น
องค์กรควรแจ้งให้พนักงานได้รับทราบถึงขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการเข้าถึงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่อนุญาตให้ใช้งาน รวมทั้งแจ้งให้พนักงานทราบว่าจะมีการเฝ้าระวัง
การใช้งานระบบของพนักงาน เพื่อป้องกันการใช้ผดิ วัตถุประสงค์
องค์กรควรกำาหนดให้มีการเฝ้าระวังการใช้งานในลักษณะที่ผดิ วัตถุประสงค์ขององค์กร
องค์กรควรกำาหนดให้มีการรายงานต่อผู้บังคับบัญชา ผู้มีอำานาจ หรือผูร้ ับแจ้งเหตุสำาหรับ
กรณีที่พบการใช้งานที่ผิดวัตถุประสงค์ขององค์กร
องค์กรควรกำาหนดให้มีการดำาเนินการทางวินัยและ/หรือทางกฎหมายเมื่อพบว่าพนักงานมี
การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศผิดวัตถุประสงค์
องค์กรควรกำาหนดให้มีการขอคำาแนะนำาด้านกฎหมายจากผู้รทู้ ี่เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวังการ
ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของพนักงาน ก่อนที่จะเริ่มต้นดำาเนินการเฝ้าระวัง (ทั้งนี้
เพื่อไม่ให้เป็นการละเมิดสิทธิสว่ นบุคคล)

ข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้องกับมาตรการการเข้ารหัสข้อมูล (Regulation of cryptographic controls)
มาตรการ
มาตรการการเข้ารหัสข้อมูลขององค์กรควรมีการใช้งานให้สอดคล้องกับข้อตกลง กฎหมาย ระเบียบ
และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องซึ่งองค์กรต้องปฏิบัติตาม
แนวทางปฏิบัติ
(ก) องค์กรควรกำาหนดให้มีการพิจารณาข้อจำากัดในการนำาเข้าหรือส่งออกซอฟต์แวร์หรือ
ฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสข้อมูล เช่น เทคนิคหรือวิธีการเข้ารหัสข้อมูลของ
ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์นั้นอาจไม่สอดคล้องกับมาตรฐานทีก่ ำาหนดให้ใช้งานภายในประเทศ
(ข) องค์กรควรกำาหนดให้มีการพิจารณาข้อจำากัดในการใช้งานเทคโนโลยีการเข้ารหัสข้อมูลก่อนที่
จะตัดสินใจนำามาใช้งาน
(ค) องค์กรควรขอคำาแนะนำาปรึกษาจากผู้รวู้ ่าการใช้งานมาตรการการเข้ารหัสข้อมูลขององค์กร
สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำาหนดในสัญญา และข้อกำาหนดอื่นๆ ที่องค์กร
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(ง)

ต้องปฏิบัติตามหรือไม่
องค์กรควรขอคำาแนะนำาปรึกษาจากผู้รู้เกี่ยวกับการส่งข้อมูลที่มีการเข้ารหัสข้ามประเทศว่า
สามารถทำาได้หรือไม่

15.2 การปฏิบัตติ ามนโยบายความมั่นคงปลอดภัย มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัย และมาตรฐานทางเทคนิค
(Compliance with security policies and standards, and technical compliance)
มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ระบบที่ใช้งานมีความสอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยของ
องค์กรที่กำาหนดไว้
15.2.1

การปฏิบัติตามนโยบายและมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัย (Compliance with security
policies and standards)
มาตรการ
ผู้จดั การหรือผู้บังคับบัญชาควรหมั่นคอยตรวจสอบว่าขั้นตอนปฏิบัติทั้งหมดภายใต้ความรับผิดชอบ
ของตนได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้องเพื่อให้บรรลุความสอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานความ
มั่นคงปลอดภัยขององค์กรที่ได้กำาหนดไว้
แนวทางปฏิบัติ
(ก) องค์กรควรกำาหนดให้ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานทำาการทบทวนว่ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การประมวลผลสารสนเทศขององค์กรมีความสอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐาน และข้อ
กำาหนดด้านความมั่นคงปลอดภัยอื่นๆ ที่ได้กำาหนดไว้หรือไม่
(ข) องค์กรควรกำาหนดให้ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานระบุสาเหตุของความไม่สอดคล้องในกรณี
ที่พบความไม่สอดคล้องรวมทั้งประเมินว่าจำาเป็นต้องกำาหนดมาตรการเชิงป้องกันหรือแก้ไข
หรือไม่ ทัง้ นี้เพื่อป้องกันการเกิดขึ้นซำ้าอีกของเหตุการณ์ความไม่สอดคล้องนั้น
(ค) องค์กรควรกำาหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง (เช่น ผู้ใต้การบังคับบัญชา) นำาเสนอแผนการดำาเนินการ
เชิงแก้ไขและปฏิบัติตามนั้น
(ง) องค์กรควรกำาหนดให้ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานทำาการทบทวนผลของการดำาเนินการเชิง
แก้ไข (ตามแผนที่ได้เสนอไว้) เพื่อดูความสัมฤทธิ์ผล รวมทั้งผลของการทบทวนควรมีการ
บันทึกและจัดเก็บไว้

15.2.2

การตรวจสอบความสอดคล้องกับมาตรฐานทางเทคนิคขององค์กร (Technical compliance
checking)
มาตรการ
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ระบบงานควรได้รับการตรวจสอบอย่างสมำ่าเสมอเพื่อดูความสอดคล้องกับมาตรฐานความมั่นคง
ปลอดภัยทางเทคนิคขององค์กร
แนวทางปฏิบัติ
(ก) องค์กรควรกำาหนดให้มีการตรวจสอบความสอดคล้องทางเทคนิคโดยใช้ซอฟต์แวร์หรือเครื่อง
มือต่างๆ เพื่อทำาการตรวจสอบ
(ข) องค์กรควรกำาหนดให้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคเป็นผูด้ ำาเนินการตรวจสอบความ
สอดคล้องทางเทคนิค
(ค) องค์กรควรกำาหนดให้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคเป็นผูด้ ำาเนินการควบคุมการตรวจสอบ
ความสอดคล้องทางเทคนิค
(ง) องค์กรควรกำาหนดให้มีการทดสอบการบุกรุกระบบและการประเมินจุดอ่อนของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรอย่างเป็นระยะๆ เพื่อค้นหาจุดอ่อนด้านความมั่นคง
ปลอดภัยในระบบเหล่านั้น
(จ) องค์กรควรกำาหนดให้มีการบันทึกผลของการทดสอบการบุกรุกระบบและผลของการประเมิน
จุดอ่อนไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
15.3 ประเด็นสำาคัญสำาหรับการตรวจสอบระบบ (Information systems audit considerations)
มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้กระบวนการตรวจสอบระบบได้ผลสูงสุดและมีการแทรกแซงต่อกระบวนการทาง
ธุรกิจน้อยที่สดุ
15.3.1

มาตรการการตรวจสอบระบบ (Information systems audit controls)
มาตรการ
ความต้องการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบระบบให้บริการขององค์กร ควรมีการ
วางแผนการตรวจสอบและตกลง (กับผู้บริหารและผู้รับตรวจ) เพื่อลดความเสี่ยงให้น้อยที่สุดจาก
การหยุดชะงักของกระบวนการทางธุรกิจขององค์กร
แนวทางปฏิบัติ
(ก) องค์กรควรกำาหนดให้มีการระบุความต้องการในการตรวจสอบระบบให้บริการและนำาเสนอผู้
บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติการดำาเนินการ
(ข) องค์กรควรกำาหนดให้มีการระบุและจัดสรรทรัพยากรที่จำาเป็นต้องใช้ในการตรวจสอบระบบ
บริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย
(ค) องค์กรควรกำาหนดให้มีการตกลงกันสำาหรับขอบเขตการตรวจสอบระหว่างผู้ตรวจสอบกับ
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(ง)
(จ)

(ฉ)
(ช)
(ซ)

15.3.2

ผู้รับตรวจ
องค์กรควรกำาหนดให้ผตู้ รวจสอบสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำาเป็นต้องตรวจสอบได้ในลักษณะที่
อ่านได้เพียงอย่างเดียว
ในกรณีที่จำาเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลในแบบอื่นๆ เช่น เขียนหรือบันทึกข้อมูลได้ องค์กรควร
กำาหนดให้มีการสร้างสำาเนาสำาหรับข้อมูลนั้นเพื่อให้ผู้ตรวจสอบทำางานบนข้อมูลสำาเนา รวม
ทั้งควรทำาลายหรือลบทิ้งโดยทันทีที่ตรวจสอบเสร็จ หรือต้องจัดเก็บไว้โดยมีการป้องกันเป็น
อย่างดี
องค์กรควรกำาหนดให้มีการเฝ้าระวังการเข้าถึงระบบโดยผู้ตรวจสอบ รวมทั้งบันทึกข้อมูลล็อก
แสดงการเข้าถึงนั้น ซึ่งรวมถึงวันและเวลาที่เข้าถึงระบบงานที่สำาคัญๆ
องค์กรควรกำาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบและขั้นตอนปฏิบัติสำาหรับการ
ตรวจสอบ
องค์กรควรกำาหนดบุคลากรผู้ทำาหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบให้เป็นเอกเทศจากกิจกรรมหรือระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่จะดำาเนินการตรวจสอบ กล่าวคือ ผู้ตรวจสอบจะต้องไม่ตรวจสอบ
กิจกรรมหรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตนดูแลหรือรับผิดชอบ

การป้องกันเครื่องมือทีใ่ ช้ในการตรวจสอบระบบ (Protection of information systems audit
tools)
มาตรการ
การเข้าถึงเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบระบบ (เช่น ซอฟต์แวร์หรือระบบงานทีใ่ ช้ในการตรวจสอบ)
ควรมีการป้องกันเพื่อป้องกันการใช้งานผิดวัตถุประสงค์ หรือการเปิดเผยข้อมูลผลการตรวจสอบ
โดยไม่ได้รับอนุญาต
แนวทางปฏิบัติ
(ก) องค์กรควรกำาหนดให้มีการแยกการติดตั้งเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เช่น ซอฟต์แวร์และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ ออกจากเครื่องให้บริการ
หรือเครื่องทีใ่ ช้ในการพัฒนา
(ข) องค์กรควรกำาหนดให้มีการจัดเก็บและป้องกันเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
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