หน้า ๔๒
เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๙๑ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕
ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่ อง มาตรฐานการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
ตามวิธีการแบบปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๕
โดยที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยวิธีการแบบปลอดภัยในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ. ๒๕๕๓
กําหนดให้คณะกรรมการประกาศกําหนดมาตรฐานการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ตามวิธีการ
แบบปลอดภัยในแต่ละระดับ เพื่อให้การทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ใดที่ได้กระทําตาม วิธีการแบบปลอดภัยที่
คณะกรรมการกําหนดเป็ นวิธีการที่เชื่อถือได้
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยวิธีการแบบปลอดภัยใน การทําธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรี ยกว่า “ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เรื่ อง มาตรฐาน การรักษาความ
มัน่ คงปลอดภัยของระบบสารสนเทศตามวิธีการแบบปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๕”
ข้อ ๒ ในกรณี ที่จะต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรักษาความมัน่ คงปลอดภัย ของระบบ
สารสนเทศตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดับเคร่ งครัด ระดับกลาง หรื อระดับพื้นฐาน ให้หน่วยงานหรื อองค์กร หรื อ
ส่ วนงานของหน่วยงานหรื อองค์กรปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรักษาความมัน่ คง ปลอดภัยของระบบสารสนเทศตาม
หลักเกณฑ์ที่กาํ หนดในแนบท้ายประกาศฉบับนี้
ข้อ ๓ ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับเมื่อพ้นกําหนดสามร้อยหกสิ บวันนับแต่วนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็ น
ต้นไป
ประกาศ ณ วันที่๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์นาครทรรพ
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
ประธานกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

บัญชีแนบท้ ายประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
เรื่ อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศตามวิธีการแบบปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๕
-----------------------------------------------------มาตรฐานการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของระบบสารสนเทศเป็ นมาตรการสําหรับใช้ในการควบคุมให้
ระบบ สารสนเทศมีความมัน่ คงปลอดภัย ซึ่งครอบคลุมการรักษาความลับ (Confidentiality) การรักษาความครบถ้วน
(Integrity) และการรักษาสภาพพร้อมใช้งาน (Availability) ของระบบสารสนเทศและสารสนเทศในระบบ นั้น โดย
การทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ดว้ ยระบบสารสนเทศ ต้องดําเนินการตามมาตรการที่เกี่ยวข้องตามบัญชีแนบ ท้ายนี้
และต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ ยงที่ได้จากการประเมิน ทั้งนี้มาตรฐานการรักษาความมัน่ คง ปลอดภัย
ของระบบสารสนเทศ แบ่งออกเป็ น ๑๑ ข้อ ได้แก่
๑. การสร้างความมัน่ คงปลอดภัยด้านบริ หารจัดการ
๒. การจัดโครงสร้างด้านความมัน่ คงปลอดภัยของระบบสารสนเทศในส่ วนการบริ หารจัดการด้านความ
มัน่ คงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานหรื อองค์กร
๓. การบริ หารจัดการทรัพย์สินสารสนเทศ
๔. การสร้างความมัน่ คงปลอดภัยของระบบสารสนเทศด้านบุคลากร
๕. การสร้างความมัน่ คงปลอดภัยด้านกายภาพและสภาพแวดล้อม
๖. การบริ หารจัดการด้านการสื่ อสารและการดําเนินงานของระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ระบบคอมพิวเตอร์
ระบบงานคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
๗. การควบคุมการเข้าถึงระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ระบบคอมพิวเตอร์ระบบงานคอมพิวเตอร์ระบบ
สารสนเทศ ข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และข้อมูลคอมพิวเตอร์
๘. การจัดหาหรื อจัดให้มีการพัฒนา และการบํารุ งรักษาระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ระบบคอมพิวเตอร์
ระบบงานคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
๙. การบริ หารจัดการสถานการณ์ดา้ นความมัน่ คงปลอดภัยที่ไม่พึงประสงค์หรื อไม่อาจคาดคิด
๑๐.การบริ หารจัดการด้านการบริ การหรื อการดําเนินงานของหน่วยงานหรื อองค์กรเพื่อให้มีความ ต่อเนื่อง
๑๑.การตรวจสอบและการประเมินผลการปฏิบตั ิตามนโยบาย มาตรการ หลักเกณฑ์หรื อกระบวนการใด ๆ
รวมทั้งข้อกําหนดด้านความมัน่ คงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ

๑. มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดับพืน้ ฐาน
การรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของระบบสารสนเทศตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดับพื้นฐานต้องปฏิบตั ิดงั นี้
ข้อ ๑. การสร้างความมัน่ คงปลอดภัยด้านบริ หารจัดการหน่วยงานต้องกําหนดนโยบายในการรักษา ความ
มัน่ คงปลอดภัยด้านสารสนเทศ โดยผ่านการอนุมตั ิและผลักดันโดยผูบ้ ริ หารระดับสู ง และมีการประกาศ นโยบาย
ดังกล่าวให้พนักงานและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องรับทราบโดยทัว่ กัน (Information security policy document)
ข้อ ๒. การจัดโครงสร้างด้านความมัน่ คงปลอดภัยของระบบสารสนเทศในส่ วนการบริ หารจัดการด้านความ
มัน่ คงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานหรื อองค์กร
๒.๑ ผูบ้ ริ หารระดับสู งของหน่วยงานมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบงานด้านสารสนเทศของหน่วยงานให้การ
สนับสนุน และกําหนดทิศทางการดําเนินงานเกี่ยวกับความมัน่ คงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่ชดั เจน
รวมทั้งมีการ มอบหมายงานที่เกี่ยวข้องให้กบั ผูป้ ฏิบตั ิงานอย่างชัดเจน ตลอดจนรับผิดชอบต่อความ
เสี่ ยง ความเสี ยหาย หรื อ อันตรายที่เกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศไม่วา่ กรณี ใดๆ (Management
commitment to information security)
๒.๒ สําหรับระบบสารสนเทศใหม่ มีการกําหนดขั้นตอนการพิจารณาทบทวน เพื่ออนุมตั ิการสร้าง การ
ติดตั้ง หรื อการใช้งานในแง่มุมต่าง ๆ เช่น การบริ หารจัดการผูใ้ ช้งานระบบ หรื อความสามารถใน
การทํางาน ร่ วมกันได้ระหว่างระบบเดิมและระบบใหม่ (Authorization process for information
processing facilities)
๒.๓ มีการกําหนดสัญญาการรักษาข้อมูลที่เป็ นความลับ (Confidentiality agreement หรื อ NonDisclosure agreement) ที่สอดคล้องกับสถานการณ์และความต้องการของหน่วยงานในการปกป้อง
ข้อมูล สารสนเทศ (Confidentiality agreements)
๒.๔ มีขอ้ กําหนดเกี่ยวกับความมัน่ คงปลอดภัยด้านสารสนเทศสําหรับการอนุญาตให้ผใู ้ ช้บริ การที่เป็ น
บุคคลภายนอกเข้าถึงระบบสารสนเทศ หรื อใช้ขอ้ มูลสารสนเทศของหน่วยงาน (Addressing
security when dealing with customers)
๒.๕ สําหรับข้อตกลงเพื่ออนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าถึงระบบสารสนเทศ หรื อใช้ขอ้ มูลสารสนเทศ
ของ หน่วยงาน เพื่อการอ่าน การประมวลผล การบริ หารจัดการระบบสารสนเทศ หรื อการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ ควรมี ข้อกําหนดเกี่ยวกับความมัน่ คงปลอดภัยด้านสารสนเทศระบุไว้ในข้อตกลง
(Addressing security in third-party agreements)
ข้อ ๓. การบริ หารจัดการทรัพย์สินสารสนเทศมีการเก็บบันทึกข้อมูลทรัพย์สินสารสนเทศ โดยข้อมูล ที่
จัดเก็บต้องประกอบด้วยข้อมูลที่จาํ เป็ นในการค้นหาเพื่อการใช้งานในภายหลัง (Inventory of assets)
ข้อ ๔. การสร้างความมัน่ คงปลอดภัยของระบบสารสนเทศด้านบุคลากร
๔.๑ กําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบด้านความมัน่ คงปลอดภัยด้านสารสนเทศของพนักงาน หรื อ
หน่วยงาน หรื อบุคคลภายนอกที่วา่ จ้าง โดยให้สอดคล้องกับความมัน่ คงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
และนโยบายในการรักษาความ มัน่ คงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่หน่วยงานประกาศใช้ (Roles and
responsibilities)
๔.๒ ผูบ้ ริ หารระดับสู งของหน่วยงานต้องกําหนดให้พนักงาน หน่วยงานหรื อบุคคลภายนอกที่วา่ จ้าง
ปฏิบตั ิงานตามนโยบายหรื อระเบียบปฏิบตั ิดา้ นความมัน่ คงปลอดภัยที่หน่วยงานประกาศใช้
(Management of responsibilities)
๔.๓ กําหนดให้มีข้นั ตอนการลงโทษพนักงานที่ฝ่าฝื นนโยบายหรื อระเบียบปฏิบตั ิเกี่ยวกับความมัน่ คง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศในหน่วยงาน (Disciplinary process)

๔.๔ กําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการยุติการจ้าง หรื อการเปลี่ยนแปลงสถานะการจ้างให้ชดั เจน และ
มอบหมายให้มีผรู ้ ับผิดชอบอย่างชัดเจน (Termination responsibilities)
๔.๕ พนักงาน หน่วยงานหรื อบุคคลภายนอกที่วา่ จ้างต้องส่ งคืนทรัพย์สินสารสนเทศของหน่วยงานเมื่อ
สิ้ นสุ ดสถานะการเป็ นพนักงาน หรื อสิ้ นสุ ดสัญญาหรื อข้อตกลงการปฏิบตั ิงานให้กบั หน่วยงาน
(Return of assets)
๔.๖ ให้ยกเลิกสิ ทธิของพนักงาน หน่วยงานหรื อบุคคลภายนอกในการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ เมื่อ
สิ้ นสุ ดสถานะการเป็ นพนักงาน หรื อสิ้ นสุ ดสัญญาหรื อข้อตกลงการปฏิบตั ิงาน และให้ปรับเปลี่ยน
ระดับสิ ทธิในการ เข้าใช้งานระบบสารสนเทศให้เหมาะสมเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ความ
รับผิดชอบใด ๆ เกิดขึ้น (Removal of access rights)
ข้อ ๕. การสร้างความมัน่ คงปลอดภัยด้านกายภาพและสภาพแวดล้อม
๕.๑ ให้มีการป้องกันขอบเขตพื้นที่ต้ งั ของหน่วยงาน (Security perimeter) ที่มีการติดตั้ง จัดเก็บ หรื อใช้
งาน ระบบสารสนเทศและข้อมูลสารสนเทศ (Physical security perimeter)
๕.๒ มีการออกแบบและติดตั้งการป้องกันความมัน่ คงปลอดภัยด้านกายภาพ เพื่อป้องกันภัยจากภายนอก
ภัยในระดับหายนะทั้งที่ก่อโดยมนุษย์หรื อภัยธรรมชาติเช่น อัคคีภยั อุทกภัย แผ่นดินไหว ระเบิด
การก่อจลาจล เป็ นต้น (Protecting against external and environmental threats)
๕.๓ จัดวางและป้องกันอุปกรณ์สารสนเทศ เพื่อลดความเสี่ ยงจากภัยธรรมชาติหรื ออันตรายต่าง ๆ และ
เพื่อ ป้องกันการเข้าถึงโดยมิได้รับอนุญาต (Equipment siting and protection)
๕.๔ มีการป้องกันอุปกรณ์สารสนเทศ ที่อาจเกิดจากไฟฟ้าขัดข้อง (Power failure) หรื อที่อาจหยุดชะงัก
จากข้อผิดพลาดของโครงสร้างพื้นฐาน (Supporting utilities)
๕.๕ มีการดูแลอุปกรณ์สารสนเทศอย่างถูกวิธีเพื่อให้คงไว้ซ่ ึงความถูกต้องครบถ้วนและอยูใ่ นสภาพ
พร้อมใช้ งานอยูเ่ สมอ (Equipment maintenance)
ข้อ ๖. การบริ หารจัดการด้านการสื่ อสารและการดําเนินงานของระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ืระบบ
คอมพิวเตอร์ระบบงานคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
๖.๑ มีการจัดทํา ปรับปรุ ง และดูแลเอกสารขั้นตอนการปฏิบตั ิงานที่อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งาน เพื่อให้
พนักงานสามารถนําไปปฏิบตั ิได้ (Documented operating procedures)
๖.๒ มีการดูแลให้บุคคลหรื อหน่วยงานภายนอกที่ให้บริ การแก่หน่วยงานตามที่วา่ งจ้างปฏิบตั ิตามสัญญา
หรื อข้อตกลงให้บริ การที่ระบุไว้ซ่ ึงต้องครอบคลุมถึงงานด้านความมัน่ คงปลอดภัย ลักษณะการ
ให้บริ การ และระดับ การให้บริ การ (Service delivery)
๖.๓ มีการติดตามตรวจสอบรายงานหรื อบันทึกการให้บริ การของบุคคลหรื อหน่วยงานภายนอกที่
ให้บริ การ แก่หน่วยงานตามที่วา่ จ้างอย่างสมํ่าเสมอ (Monitoring and review of third party
services)
๖.๔ จัดให้มีเกณฑ์การตรวจรับระบบสารสนเทศที่มีการปรับปรุ ง หรื อที่มีเวอร์ชนั่ ใหม่และควรมีการ
ทดสอบระบบสารสนเทศทั้งในช่วงการพัฒนาระบบและก่อนการตรวจรับ (System acceptance)
๖.๕ มีข้นั ตอนควบคุม การตรวจสอบ ป้องกัน และกูค้ ืนในกรณี มีการใช้งานโปรแกรมไม่พึงประสงค์
และให้มี การสร้างความตระหนักรู ้ให้กบั ผูใ้ ช้งานระบบสารสนเทศหรื อข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ
โปรแกรมไม่พงึ ประสงค์ (Controls against malicious code)

๖.๖ มีการสํารองข้อมูลสารสนเทศ และทดสอบการนํากลับมาใช้งาน โดยให้เป็ นไปตามนโยบายการ
สํารอง ข้อมูลที่หน่วยงานประกาศใช้ (Information back-up)
๖.๗ มีการบริ หารจัดการการควบคุมเครื อข่ายคอมพิวเตอร์เพือ่ ป้องกันภัยคุกคาม และมีการรักษาความ
มัน่ คงปลอดภัยของระบบสารสนเทศและแอพพลิเคชัน่ ที่ทาํ งานบนเครื อข่ายคอมพิวเตอร์รวมทั้ง
ข้อมูลสารสนเทศ ที่มีการแลกเปลี่ยนบนเครื อข่ายดังกล่าว (Network controls)
๖.๘ มีการกําหนดรู ปแบบการรักษาความมัน่ คงปลอดภัย ระดับการให้บริ การ ข้อกําหนดการบริ หาร
จัดการ ในข้อตกลงการให้บริ การด้านเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ไม่วา่ เป็ นการให้บริ การโดยหน่วยงาน
เอง หรื อจ้างช่วงไปยัง ผูใ้ ห้บริ การภายนอก (Security of network services)
๖.๙ จัดให้มีนโยบายและขั้นตอนปฏิบตั ิงาน รวมทั้งควบคุมการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศผ่านช่อง
ทางการสื่ อสารในรู ปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Information exchange policies and procedures)
๖.๑๐ จัดให้มีขอ้ ตกลงในการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศหรื อซอฟต์แวร์ระหว่างหน่วยงานกับบุคคล
หรื อ หน่วยงานภายนอก (Exchange agreements)
๖.๑๑ จัดให้มีนโยบายและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน เพื่อป้องกันข้อมูลสารสนเทศที่มีการสื่ อสารหรื อ
แลกเปลี่ยนผ่านระบบสารสนเทศที่มีการเชื่อมต่อกับระบบสารสนเทศต่าง ๆ (Business information
systems)
๖.๑๒มีการป้องกันข้อมูลสารสนเทศที่มีการแลกเปลี่ยนในการทําพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
commerce) ผ่านเครื อข่ายคอมพิวเตอร์สาธารณะ เพื่อมิให้มีการฉ้อโกง ละเมิดสัญญา หรื อมีการ
รั่วไหลหรื อข้อมูลสารสนเทศถูกแก้ไขโดยมิได้รับอนุญาต (Electronic commerce)
๖.๑๓ มีการป้องกันข้อมูลสารสนเทศที่มีการสื่ อสารหรื อแลกเปลี่ยนในการทําธุรกรรมทางออนไลน์
(Online transaction) เพื่อมิให้มีการรับส่ งข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์หรื อส่ งข้อมูลไปผิดที่หรื อมีการรั่วไหล
ของข้อมูล หรื อข้อมูลถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลง ถูกทําซ้าใหม่หรื อถูกส่ งซ้าโดยมิได้รับอนุญาตํ (Online
transactions)
๖.๑๔ สําหรับข้อมูลสารสนเทศที่มีการเผยแพร่ ต่อสาธารณชน ให้มีการป้องกันมิให้มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลง โดยมิได้รับอนุญาต และเพื่อรักษาความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลสารสนเทศ
(Publicly available information)
๖.๑๕ มีการเก็บบันทึกข้อมูล Audit log ซึ่งบันทึกข้อมูลกิจกรรมการใช้งานของผูใ้ ช้งานระบบสารสนเทศ
และเหตุการณ์เก่ยวกับความมัน่ คงปลอดภัยต่างี ๆ เพื่อประโยชน์ในการสื บสวน สอบสวน ใน
อนาคต และเพื่อการ ติดตามการควบคุมการเข้าถึง (Audit logging)
๖.๑๖ มีข้นั ตอนการเฝ้าติดตามสังเกตการใช้งานระบบสารสนเทศ และมีการติดตามประเมินผลการ
ติดตาม สังเกตดังกล่าวอย่างสม่าเสมอ (Monitoring system use)
๖.๑๗ มีการป้องกันระบบสารสนเทศที่จดั เก็บ Log และข้อมูล Log เพื่อป้องกันการเข้าถึงหรื อแก้ไข
เปลี่ยนแปลงโดยมิได้รับอนุญาต (Protection of log information)
๖.๑๘ มีการจัดเก็บ Log ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลระบบสารสนเทศโดยผูด้ ูแลระบบ (System administrator
หรื อ System operator) (Administrator and operator logs)
ข้อ ๗. การควบคุมการเข้าถึงระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ระบบคอมพิวเตอร์ระบบงานคอมพิวเตอร์
ระบบสารสนเทศ ข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และข้อมูลคอมพิวเตอร์

๗.๑ จัดให้มีนโยบายควบคุมการเข้าถึง โดยจัดทําเป็ นเอกสาร และมีการติดตามทบทวนให้นโยบาย
ดังกล่าว สอดคล้องกับข้อกําหนดหรื อความต้องการด้านการดําเนินงานหรื อการให้บริ การ และด้าน
การรักษาความมัน่ คง ปลอดภัยระบบสารสนเทศ (Access control policy)
๗.๒ จัดให้มีการลงทะเบียนบัญชีผใู ้ ช้งานระบบสารสนเทศ และยกเลิกบัญชีผใู ้ ช้อย่างเป็ นทางการ เพื่อ
ควบคุมการให้สิทธิและการยกเลิกสิ ทธิในการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศใด ๆ ของหน่วยงาน
(User registration)
๗.๓ การกําหนดสิ ทธิในการเข้าถึงระดับสู ง ให้ทาํ อย่างจํากัดและอยูภ่ ายใต้การควบคุม (Privilege
management)
๗.๔ ผูใ้ ช้งานต้องดูแลป้องกันอุปกรณ์สารสนเทศใดที่อยูภ่ ายใต้ความดูแลรับผิดชอบ ในระหว่างที่ไม่มี
การใช้งาน (Unattended user equipment)
๗.๕ จํากัดการเข้าถึงเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานที่สามารถเข้าถึงได้จากภายนอก โดยให้
สอดคล้องกับนโยบายควบคุมการเข้าถึง และข้อกําหนดการใช้งานแอพพลิเคชัน่ เพื่อการดําเนินงาน
(Policy on use of network services)
๗.๖ ให้ผใู ้ ช้งานทุกคนมีบญั ชีผใู ้ ช้งานเป็ นของตนเอง และให้ระบบสารสนเทศมีเทคนิคการตรวจสอบ
ตัวตนที่เพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุตวั ตนของผูเ้ ข้าใช้งานระบบสารสนเทศได้ (User identification
and authentication)
๗.๗ ให้ยตุ ิหรื อปิ ดหน้าจอการใช้งานระบบสารสนเทศโดยอัตโนมัติหากไม่มีการใช้งานเกินระยะเวลา
สู งสุ ดที่กาํ หนดไว้ (Session time-out)
๗.๘ จํากัดการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศและฟังก์ชนั่ ต่าง ๆ ในแอพพลิเคชัน่ ของผูใ้ ช้งานและผูด้ ูแลระบบ
สารสนเทศ โดยให้สอดคล้องกับนโยบายการเข้าถึงที่ได้กาํ หนดไว้ (Information access
restriction)
๗.๙ กําหนดนโยบายและแนวทางการจัดการด้านความมัน่ คงปลอดภัย เพือ่ ลดความเสี่ ยงในการใช้งาน
อุปกรณ์สารสนเทศหรื ออุปกรณ์การสื่ อสารที่เคลื่อนย้ายได้ เช่น แล็ปท็อปคอมพิวเตอร์ (Laptop
Computer) หรื อ สมาร์ทโฟน (Smartphone) เป็ นต้น (Mobile computing policy)
ข้อ ๘. การจัดหาหรื อจัดให้มีการพัฒนา และการบํารุ งรักษาระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ระบบ คอมพิวเตอร์
ระบบงานคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
๘.๑ ในการจัดทําข้อกําหนดขั้นต่าของระบบสารสนเทศใหม่หรื อการปรับปรุ งระบบสารสนเทศเดิม ให้
มี การระบุขอ้ กําหนดด้านการควบคุมความมัน่ คงปลอดภัยด้านสารสนเทศไว้ดว้ ย (Security
requirements analysis and specification)
๘.๒ ให้ดูแล ควบคุม ติดตามตรวจสอบการทํางานในการจ้างช่วงพัฒนาซอฟต์แวร์ (Outsourced
software development)
ข้อ ๙. การบริ หารจัดการสถานการณ์ดา้ นความมัน่ คงปลอดภัยที่ไม่พึงประสงค์หรื อไม่อาจคาดคิดให้มีการ
รายงานสถานการณ์ดา้ นความมัน่ คงปลอดภัยที่ไม่พึงประสงค์หรื อไม่อาจคาดคิดผ่าน ช่องทางการบริ หารจัดการ ที่
เหมาะสมโดยเร็ วที่สุด (Security incident management)
ข้อ ๑๐. การบริ หารจัดการด้านการบริ การหรื อการดําเนินงานของหน่วยงานหรื อองค์กรเพื่อให้มีความ
ต่อเนื่อง ให้กาํ หนดแผนเพื่อรักษาไว้หรื อกูค้ ืนการให้บริ การสารสนเทศ หลังเกิดเหตุการณ์ที่ทาํ ให้การดําเนินงาน
หยุดชะงัก เพื่อให้ขอ้ มูลสารสนเทศอยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งานตามระดับที่กาํ หนดไว้ภายในระยะเวลาที่กาํ หนดไว้
(Business continuity management)

ข้อ ๑๑. การตรวจสอบและการประเมินผลการปฏิบตั ิตามนโยบาย มาตรการ หลักเกณฑ์หรื อกระบวนการ
ใด ๆ รวมทั้งข้อกําหนดด้านความมัน่ คงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ (Compliance)
๑๑.๑ ให้มีการระบุไว้ให้ชดั เจนถึงแนวทางในการดําเนินงานของระบบสารสนเทศที่มีความสอดคล้อง
ตาม กฎหมายและข้อกําหนดตามสัญญาต่าง ๆ ของหน่วยงาน โดยต้องจัดทําเป็ นเอกสาร และมีการ
ปรับปรุ งให้เป็ น ปัจจุบนั อยูเ่ สมอ (Identification of applicable legislation)
๑๑.๒ ป้องกันมิให้มีการใช้งานระบบสารสนเทศผิดวัตถุประสงค์ (Prevention of misuse of information
processing facilities)
๑๑.๓ พนักงานของหน่วยงานต้องดูแลให้งานที่เกี่ยวกับความมัน่ คงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่อยูใ่ น
ขอบเขตความรับผิดชอบได้ดาํ เนินการไปโดยสอดคล้องกับกฎหมายและข้อกําหนดตามสัญญา
ต่าง ๆ ของหน่วยงาน

๒. มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดับกลาง
การรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของระบบสารสนเทศตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดับกลาง ให้ปฏิบตั ิตาม
มาตรฐานการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของระบบสารสนเทศตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดับพื้นฐาน และต้อง
ปฏิบตั ิเพิ่มเติม ดังนี้
ข้อ ๑. การสร้างความมัน่ คงปลอดภัยด้านบริ หารจัดการ หน่วยงานต้องวางแผนการติดตามและประเมินผล การ
ใช้งานความมัน่ คงปลอดภัยด้านสารสนเทศ และนโยบายในการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยด้านสารสนเทศ อย่าง
สม่าเสมอ เพื่อปรับปรุ งหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ภายในหน่วยงาน ทั้งนี้เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ การใช้งาน
และคงความมีประสิ ทธิผลอยูเ่ สมอ
ข้อ ๒. การจัดโครงสร้างด้านความมัน่ คงปลอดภัยของระบบสารสนเทศในส่ วนการบริ หารจัดการด้านความ
มัน่ คงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานหรื อองค์กร
๒.๑ มีการกําหนดเนื้องานหรื อหน้าที่ความรับผิดชอบต่าง ๆ เกี่ยวกับความมัน่ คงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศ ไว้อย่างชัดเจน (Allocation of information security responsibilities)
๒.๒ มีการกําหนดขั้นตอนและช่องทางในการติดต่อกับหน่วยงานภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
หรื อหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านความมัน่ คงปลอดภัยด้านสารสนเทศภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ
ไว้อย่างชัดเจน (Contact with special interest groups)
๒.๓ จัดให้มีการพิจารณาทบทวนแนวทางในการบริ หารจัดการงานเกี่ยวกับความมัน่ คงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศอย่างสม่าเสมอ หรื อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในการดําเนินงาน ท้งนีั้ การพิจารณา
ทบทวนดังกล่าวควรดําเนินการโดยผูไ้ ม่มีส่วนได้เสี ยกับงานที่มีการพิจารณาทบทวน (Independent
review of information security)
ข้อ ๓. การบริ หารจัดการทรัพย์สินสารสนเทศ
๓.๑ มีการกําหนดบุคคลผูม้ ีหน้าที่ดูแลควบคุมการใช้งานและรับผิดชอบทรัพย์สินสารสนเทศไว้ชดั เจน
(Ownership of assets)
๓.๒ มีการกําหนดกฎระเบียบในการใช้งานทรัพย์สินสารสนเทศไว้อย่างชัดเจน โดยจัดทําเป็ นเอกสาร
และมี การประกาศใช้ในหน่วยงาน (Acceptable use of assets)
๓.๓ มีการจําแนกประเภทของข้อมูลสารสนเทศ โดยจําแนกตามมูลค่าของข้อมูล ข้อกําหนดทางกฎหมาย
ระดับชั้นความลับและความสําคัญต่อหน่วยงาน (Classification Guideline)
๓.๔ มีการกําหนดและประกาศใช้ข้นั ตอนที่เหมาะสมในการจําแนกประเภทของข้อมูลสารสนเทศ และ
การจัดการข้อมูลสารสนเทศ โดยให้สอดคล้องกับแนวทางการจําแนกประเภทของข้อมูล
สารสนเทศที่หน่วยงาน ประกาศใช้ (Information labelling and handling)
ข้อ ๔. การสร้างความมัน่ คงปลอดภัยของระบบสารสนเทศด้านบุคลากร พนักงาน หน่วยงานหรื อ
บุคคลภายนอกต้องได้รับการอบรมเพื่อสร้างความตระหนักรู ้เกี่ยวกับความมัน่ คงปลอดภัยด้านสารสนเทศในส่ วนที่
เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของตน และได้รับการสื่ อสารให้ทราบถึงนโยบายหรื อระเบียบปฏิบตั ิดา้ นความ มัน่ คง
ปลอดภัยสารสนเทศที่หน่วยงานประกาศใช้อย่างสม่าเสมอ หรื อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง (Information security awareness,
education and training)
ข้อ ๕. การสร้างความมัน่ คงปลอดภัยด้านกายภาพและสภาพแวดล้อม
๕.๑ มีการออกแบบและติดตั้งการป้องกันความมัน่ คงปลอดภัยด้านกายภาพ เพื่อป้องกันพ้นที่หรื อสถาน

ทีื ่ปฏิบตั ิงาน หรื ออุปกรณ์สารสนเทศต่าง ๆ (Securing offices, rooms and facilities)
๕.๒ ไม่ควรนําอุปกรณ์สารสนเทศ ข้อมูลสารสนเทศ หรื อซอฟต์แวร์ออกจากสถานที่ปฏิบตั ิงานของ
หน่วยงานหากมิได้รับอนุญาต (Removal of property)
ข้อ ๖. การบริ หารจัดการด้านการสื่ อสารและการดําเนินงานของระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ระบบ
คอมพิวเตอร์ระบบงานคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
๖.๑ มีการจัดการควบคุมการเปลี่ยนแปลงของระบบสารสนเทศ (Change management)
๖.๒ มีการติดตามผลการใช้งานทรัพยากรสารสนเทศ และวางแผนด้านทรัพยากรสารสนเทศให้รองรับ
การปฏิบตั ิงานในอนาคตอย่างเหมาะสม (Capacity management)
๖.๓ มีข้นั ตอนการปฏิบตั ิงานในการจัดการและจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเพื่อมิให้ขอ้ มูลรั่วไหลหรื อถูก
นําไปใช้ผดิ ประเภท
๖.๔ มีการจัดเก็บ Log ที่เกี่ยวข้องกับข้อผิดพลาดใด ๆ ของระบบสารสนเทศ มีการวิเคราะห์ Log
ดังกล่าว อย่างสม่าเสมอ และมีการจัดการแก้ไขข้อผิดพลาดที่ตรวจพบอย่างเหมาะสม (Fault
logging)
๖.๕ ระบบเวลาของระบบสารสนเทศต่าง ๆ ที่ใช้ในหน่วยงานหรื อในขอบเขตงานด้านความมัน่ คง
ปลอดภัย (Security domain) ต้องมีความสอดคล้องกัน (Synchronization) โดยให้มีการตั้งค่าพร้อม
กับเวลาจากแหล่งเวลา ที่เชื่อถือได้ (Clock synchronization)
ข้อ ๗. การควบคุมการเข้าถึงระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ระบบคอมพิวเตอร์ระบบงานคอมพิวเตอร์
ระบบสารสนเทศ ข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และข้อมูลคอมพิวเตอร์
๗.๑ มีขอ้ บังคับให้ผใู ้ ช้งานปฏิบตั ิตามขั้นตอนเพื่อการเลือกใช้รหัสผ่านอย่างมัน่ คงปลอดภัยตามที่
หน่วยงานกําหนด (Password use)
๗.๒ ผูใ้ ช้งานสามารถเข้าถึงเฉพาะบริ การทางเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ที่ตนเองได้รับอนุญาตให้ใช้ได้
เท่านั้น (Policy on use of network services)
๗.๓ ให้มีการกําหนดวิธีการตรวจสอบตัวตนที่เหมาะสมเพื่อควบคุมการเข้าถึงระบบสารสนเทศของ
หน่วยงานจากระยะไกล (User authentication for external connections)
๗.๔ มีการควบคุมการเข้าถึงช่องทางการดูแลระบบสารสนเทศทั้งทางกายภาพและการเชื่อมต่อผ่าน
คอมพิวเตอร์สาํ หรับระบบสารสนเทศที่สามารถเข้าถึงจากระยะไกลได้ เช่น Remote diagnostic
หรื อ Configuration facility ของอุปกรณ์เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ (Remote diagnostic and
configuration)
๗.๕ มีการจัดกลุ่มตามประเภทของข้อมูลสารสนเทศที่ให้บริ การ ระบบสารสนเทศ กลุ่มผูใ้ ช้งานโดยมี
การแบ่งแยกบนเครื อข่ายคอมพิวเตอร์อย่างเป็ นสัดส่ วน (Segregation in networks)
๗.๖ กําหนดให้มีการควบคุมเส้นทางการไหลของข้อมูลสารสนเทศในระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์เพือ่
ไม่ให้ ขัดแย้งกับนโยบายควบคุมการเข้าถึงของแอพพลิเคชัน่ (Network routing control)
๗.๗ กําหนดขั้นตอนการ Log-on เพื่อควบคุมการเข้าถึงระบบปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ (Secure log-on
procedure)
๗.๘ ให้จดั ทําหรื อจัดให้มีระบบการบริ หารจัดการรหัสผ่านที่สามารถทํางานแบบเชิงโต้ตอบกับผูใ้ ช้งาน
(Interactive) และสามารถรองรับการใช้งานรหัสผ่านที่มีความมัน่ คงปลอดภัย (Password

management system)
ข้อ ๘. การจัดหาหรื อจัดให้มีการพัฒนา และการบํารุ งรักษาระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ระบบ คอมพิวเตอร์
ระบบงานคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
๘.๑ ให้มีการตรวจสอบ (Validate) ข้อมูลใด ๆ ที่จะรับเข้าสู่ แอพพลิเคชัน่ ก่อนเสมอ เพื่อให้มนั่ ใจได้วา่
ข้อมูลมีความถูกต้องและมีรูปแบบเหมาะสม (Input validation)
๘. ๒ ให้มีการตรวจสอบ (Validate) ข้อมูลใด ๆ อันเป็ นผลจากการประมวลผลของแอพพลิเคชัน่ เพื่อให้
มัน่ ใจได้วา่ ข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลถูกต้องและเหมาะสม (Output validation)
๘.๓ จัดให้มีแนวทางการบริ หารจัดการกุญแจ (Key) เพื่อรองรับการใช้งานเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการ
เข้ารหัสลับของหน่วยงาน (Key Management)
๘.๔ ให้เลือกชุดข้อมูลสารสนเทศที่จะนําไปใช้เพื่อการทดสอบในระบบสารสนเทศอย่างระมัดระวัง
รวมทั้งมี แนวทางควบคุมและป้องกันข้อมูลรั่วไหล (Protection of system test data)
๘.๕ ให้มีการจํากัดการเข้าถึงซอร์สโค้ด (Source code) ของโปรแกรม (Access control to program
source code)
๘.๖ หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในระบบปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ให้มีการตรวจสอบทบทวนการทํางาน
ของโปรแกรมที่มีความสําคัญ และทดสอบการใช้งานเพื่อให้มนั่ ใจว่าผลของการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว จะไม่ส่งผล กระทบใด ๆ ต่อความมัน่ คงปลอดภัยของระบบสารสนเทศและการให้บริ การ
ของหน่วยงาน (Technical review of applications after operating system changes)
ข้อ ๙. การบริ หารจัดการด้านการบริ การหรื อการดําเนินงานของหน่วยงานหรื อองค์กรเพื่อให้มีความ
ต่อเนื่อง
๙.๑ จัดให้มีขอ้ กําหนดเกี่ยวกับความมัน่ คงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่จาํ เป็ น โดยกําหนดให้เป็ นส่ วนหนึ่ง
ของขั้นตอนการบริ หารจัดการเพื่อการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องในภาวะฉุกเฉิ น (Including
information security in the business continuity management process)
๙.๒ กําหนดให้มีกรอบงานหลักสําหรับการพัฒนาแผนการบริ หารจัดการเพือ่ การดําเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง ในภาวะฉุกเฉิ น เพื่อให้การพัฒนาแผนต่าง ๆ เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งสอดคล้อง
กับข้อกําหนดด้านความ มัน่ คงปลอดภัย ตลอดจนมีการจัดลําดับความสําคัญก่อนหลังในการ
ทดสอบและการดูแล (Business continuity planning framework)
๙.๓ ให้มีการทดสอบและปรับปรุ งแผนการบริ หารจัดการเพือ่ การดําเนินงานอย่างต่อเนื่องในภาวะ
ฉุกเฉิ น อย่างสม่าเสมอ เพื่อให้มนั่ ใจว่าแผนดังกล่าวเป็ นปัจจุบนั และมีประสิ ทธิผลอยูเ่ สมอ
(Testing, maintaining and re-assessing business continuity plans)
ข้อ ๑๐. การตรวจสอบและการประเมินผลการปฏิบตั ิตามนโยบาย มาตรการ หลักเกณฑ์หรื อกระบวนการ
ใดๆ รวมทั้งข้อกําหนดด้านความมัน่ คงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
๑๐.๑ จัดให้มีการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลโดยให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกําหนดตามสัญญา
ต่าง ๆ ของหน่วยงาน (Data protection and privacy of personal information)
๑๐.๒ ใช้เทคนิคการเข้ารหัสลับ ที่สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกําหนดตามสัญญาต่าง ๆ ของหน่วยงาน
(Regulation of cryptographic controls)
๑๐.๓ ให้มีการทบทวนตรวจสอบระบบสารสนเทศในด้านเทคนิคอย่างสม่าเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับ

มาตรฐานการพัฒนางานด้านความมัน่ คงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (Technical compliance
checking)
๑๐.๔ วางแผนและจัดให้มีขอ้ กําหนดการตรวจสอบและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบระบบ
สารสนเทศ เพื่อลดความเสี่ ยงในการเกิดการหยุดชะงักของการให้บริ การ (Information systems
audit controls)
๑๐.๕ ป้องกันการเข้าใช้งานเครื่ องมือที่ใช้เพื่อการตรวจสอบ เพื่อมิให้เกิดการใช้งานผิดประเภทหรื อถูก
ละเมิดการใช้งาน (Compromise) (Protection of information systems audit tools)

๓. มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดับเคร่ งครัด
การรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของระบบสารสนเทศตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดับเคร่ งครัด ให้ปฏิบตั ิ ตาม
มาตรฐานการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของระบบสารสนเทศตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดับพื้นฐานและ ระดับกลาง
และต้องปฏิบตั ิเพิม่ เติม ดังนี้
ข้อ ๑. การจัดโครงสร้างด้านความมัน่ คงปลอดภัยของระบบสารสนเทศในส่ วนการบริ หารจัดการด้านความ
มัน่ คงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานหรื อองค์กร
๑.๑ มีการสร้างความร่ วมมือระหว่างผูท้ ี่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับความมัน่ คงปลอดภัยด้านสารสนเทศของ
หน่วยงาน ในงานหรื อกิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความมัน่ คงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
(Information security coordination)
๑.๒ มีการกําหนดขั้นตอนและช่องทางในการติดต่อกับหน่วยงานภายนอกที่มีหน้าที่ในการกํากับดูแล
หรื อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งหน่วยงานที่ควบคุมดูแลสถานการณ์
ฉุกเฉิ นภายใต้สถานการณ์ ต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจน
๑ .๓ ก่อนที่จะอนุญาตให้หน่วยงานหรื อบุคคลภายนอกเข้าถึงระบบสารสนเทศหรื อใช้ขอ้ มูลสารสนเทศ
ของ หน่วยงาน ให้มีการระบุความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นและกําหนดแนวทางป้องกันเพื่อลดความเสี่ ยง
นั้นก่อนการอนุญาต (Identification of risks related to external parties)
ข้อ ๒. การสร้างความมัน่ คงปลอดภัยของระบบสารสนเทศด้านบุคลากร
๒.๑ ในการพิจารณารับพนักงานเข้าทํางาน หรื อการว่าจ้างหน่วยงานหรื อบุคคลภายนอก ให้มีการ
ตรวจสอบประวัติหรื อคุณสมบัติเพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบและจริ ยธรรมที่เกี่ยวข้อง
โดยให้คาํ นึงถึง ระดับชั้นความลับของข้อมูลสารสนเทศที่จะให้เข้าถึง และระดับความเสี่ ยงที่ได้
ประเมิน (Screening)
๒.๒ ในสัญญาจ้างหรื อข้อตกลงการปฏิบตั ิงานของพนักงาน หรื อสัญญาว่าจ้างหน่วยงานหรื อ
บุคคลภายนอก ให้ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบด้านความมัน่ คงปลอดภัยด้านสารสนเทศไว้ในสัญญา
(Terms and conditions of employment)
ข้อ ๓. การสร้างความมัน่ คงปลอดภัยด้านกายภาพและสภาพแวดล้อม
๓.๑ ในพื้นที่ที่ตอ้ งมีการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยด้านกายภาพ (Secure area) ต้องมีการควบคุมการเข้า
ออก โดยให้เฉพาะผูม้ ีสิทธิที่สามารถเข้าออกได้ (Physical entry controls)
๓.๒ มีการออกแบบแนวทางการป้องกันทางกายภาพสําหรับการทํางานในพื้นที่ที่ตอ้ งการรักษาความ
มัน่ คง ปลอดภัยด้านกายภาพ (Secure area) และกําหนดให้มีการนําไปใช้งาน (Working in secure
areas)
๓.๓ มีการควบคุมบริ เวณที่ผไู ้ ม่มีสิทธิเข้าถึงอาจสามารถเข้าถึงได้ เช่น จุดรับส่ งของ เป็ นต้น หรื อหาก
เป็ นไปได้ให้แยกบริ เวณดังกล่าวออกจากพื้นที่ที่มีการติดตั้ง จัดเก็บ หรื อใช้งาน ระบบสารสนเทศ
และข้อมูล สารสนเทศเพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าถึงโดยมิได้รับอนุญาต (Public access, delivery and
loading areas)
๓.๔ มีการป้องกันสายเคเบิลที่ใช้เพื่อการสื่ อสาร หรื อสายไฟ เพื่อมิให้มีการดักรับสัญญาณ (Interception)
หรื อมีความเสี ยหายเกิดขึ้น (Cabling security)

๓.๕ มีการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยให้กบั อุปกรณ์สารสนเทศที่มีการนําไปใช้งานนอกสถานที่
ปฏิบตั ิงาน ของหน่วยงาน โดยให้คาํ นึงถึงระดับความเสี่ ยงที่แตกต่างกันจากการนําไปใช้งานใน
สถานที่ต่าง ๆ (Security of equipment off-premises)
๓.๖ ก่อนการยกเลิกการใช้งานหรื อจําหน่ายอุปกรณ์สารสนเทศที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศต้องมี
การตรวจสอบอุปกรณ์สารสนเทศนั้นว่า ได้มีการลบ ย้าย หรื อทําลาย ข้อมูลที่สาํ คัญหรื อซอฟต์แวร์
ที่จดั ซื้อและ ติดตั้งไว้ดว้ ยวิธีการที่ทาํ ให้ไม่สามารถกูค้ ืนได้อีก (Secure disposal or re-use of
equipment)
ข้อ ๔. การบริ หารจัดการด้านการสื่ อสารและการดําเนินงานของระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ระบบ
คอมพิวเตอร์ระบบงานคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
๔.๑ มีการแบ่งแยกหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบอย่างชัดเจน เพื่อลดโอกาสความผิดพลาดในการ
เปลี่ยนแปลงหรื อใช้งานระบบสารสนเทศหรื อข้อมูลสารสนเทศที่ผดิ ประเภท (Segregation of
duties)
๔.๒ มีการแยกระบบสารสนเทศสําหรับการพัฒนา ทดสอบ และใช้งานจริ งออกจากกัน เพือ่ ลดความ
เสี่ ยง ในการเข้าใช้งานหรื อการเปลียนแปลงระบบสารสนเทศโดยมิได้รับอนุญาต่ (Separation of
development, test and operational facilities)
๔.๓ มีการบริ หารจัดการการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับการจัดเตรี ยมการให้บริ การ และการดูแลปรับปรุ ง
นโยบายในการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ขั้นตอนปฏิบตั ิงาน หรื อการควบคุม
เกี่ยวกับความมัน่ คง ปลอดภัยด้านสารสนเทศ โดยคํานึงถึงระดับความสําคัญของการดําเนินธุรกิจท่
เกี่ยวข้องและการประเมินความเสี่ ยงี อย่างต่อเนื่อง
๔.๔ หากหน่วยงานอนุญาตให้มีการใช้งาน Mobile code (เช่น Script บางอย่างของเว็บแอพพลิเคชัน่ ที่มี
การทํางานอัตโนมัติเมื่อเรี ยกดูเว็บ) ควรมีการตั้งค่าการทํางาน (Configuration) เพื่อให้มนั่ ใจได้วา่
การทํางานของ Mobile code นั้นเป็ นไปตามความมัน่ คงปลอดภัยด้านสารสนเทศและนโยบายใน
การรักษาความมัน่ คงปลอดภัย ด้านสารสนเทศ และห้ามโดยอัตโนมัติมิให้Mobile code สามารถ
ทํางานได้ในระบบสารสนเทศ หากในนโยบาย การรักษาความมัน่ คงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
กําหนดห้ามมิให้ประเภทของ Mobile code ดังกล่าวทํางานได้ (Controls against mobile code)
๔.๕ มีข้นั ตอนการปฏิบตั ิงานสําหรับการบริ หารจัดการอุปกรณ์ที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่
สามารถถอดหรื อต่อพ่วงกับเครื องคอมพิวเตอร์ได้(่ Removable media) (Management of removable
media)
๔.๖ มีข้นั ตอนการปฏิบตั ิงานในการทําลายอุปกรณ์ที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถถอด
หรื อต่อพ่วงกับเครื่ องคอมพิวเตอร์ได้(Removable media) อย่างมัน่ คงปลอดภัย (Disposal of media)
๔.๗ มีการป้องกันมิให้ขอ้ มูลหรื อเอกสารเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ (System documentation) ถูกเข้าถึง
โดยมิได้รับอนุญาต (Security of system documentation)
๔.๘ ในกรณี ที่มีการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ที่จดั เก็บข้อมูลสารสนเทศ ให้มีการป้องกันอุปกรณ์ที่ใช้จดั เก็บ
ข้อมูลดังกล่าว เพื่อมิให้มีการเข้าถึงโดยมิได้รับอนุญาต หรื อถูกนําไปใช้งานผิดประเภท หรื อ
อุปกรณ์หรื อข้อมูลสารสนเทศ ได้รับความเสี ยหาย (Physical media in transit)
๔.๙ ให้มีการป้องกันข้อมูลสารสนเทศที่มีการสื่ อสารกันผ่านข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์(Electronic

messaging) เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์(E - mail) EDI หรื อ Instant messaging)
ข้อ ๕. การควบคุมการเข้าถึงระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ระบบคอมพิวเตอร์ระบบงานคอมพิวเตอร์ ระบบ
สารสนเทศ ข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และข้อมูลคอมพิวเตอร์
๕.๑ จัดให้มีข้นั ตอนการบริ หารจัดการเรื่ องการกําหนดรหัสผ่านอย่างเป็ นทางการ (User password
management)
๕.๒ กําหนดให้ผบู ้ ริ หารติดตามทบทวนระดับสิ ทธิในการเข้าถึงของผูใ้ ช้งานอย่างเป็ นทางการเป็ นประจํา
(Review of user access rights)
๕.๓ มีการกําหนดนโยบาย Clear desk สําหรับข้อมูลสารสนเทศในรู ปแบบกระดาษและที่จดั เก็บใน
ี
อุปกรณ์บนั ทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ท่สามารถถอดหรื อต่อพ่วงกับเครื่ องคอมพิวเตอร์ได้และ
นโยบาย Clear screen สําหรับระบบสารสนเทศ (Clear desk and clear screen policy)
๕.๔ ให้มีการระบุอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเข้ากับระบบสารสนเทศโดยอัตโนมัติ(Automatic equipment
identification) เพื่อตรวจสอบการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ดงั กล่าวว่ามาจากอุปกรณ์ดงั กล่าวจริ ง หรื อ
จากสถานที่ที่ กําหนดไว้เท่านั้น ท้งนีั้ จําเป็ นสําหรับการที่ระบบสารสนเทศจะรับการเชื่อมต่อจาก
เฉพาะอุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาต หรื อมาจากเฉพาะสถานที่ที่ได้รับอนุญาต (Automatic equipment
identification)
๕.๕ ให้จาํ กัดการเข้าถึงการใช้งานโปรแกรมอรรถประโยชน์ต่าง ๆ อย่างเข้มงวด เนื่องจากโปรแกรม
ดังกล่าวอาจมีความสามารถควบคุมดูแลและเปลี่ยนแปลงการทํางานของระบบสารสนเทศได้ (Use
of system utilities)
๕.๖ จํากัดระยะเวลาการเชื่อมต่อกับระบบสารสนเทศที่มีระดับความเสี่ ยงสู ง เพื่อเพิ่มระดับการรักษา
ความ มัน่ คงปลอดภัย (Limitation of connection time)
๕.๗ สําหรับระบบสารสนเทศที่มีความสําคัญสู ง ต้องจัดให้ระบบสารสนเทศทํางานในสภาพแวดล้อมที่
แยก ออกมาต่างหาก โดยไม่ใช้ปะปนกับระบบสารสนเทศอื่น (Sensitive system isolation)
๕.๘ กําหนดให้มีนโยบาย แผนงานและขั้นตอนการปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมใด ๆ ที่มีการ
ปฏิบตั ิงานจากภายนอกหน่วยงาน (Teleworking)
ข้อ ๖. การจัดหาหรื อจัดให้มีการพัฒนา และการบํารุ งรักษาระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ระบบ คอมพิวเตอร์
ระบบงานคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
๖.๑ ให้มีการตรวจสอบ (Validate) การทํางานของแอพพลิเคชัน่ เพื่อตรวจหาข้อผิดพลาดของข้อมูลที่อาจ
เกิดจากการทํางานหรื อการประมวลผลที่ผดิ พลาด (Control of internal processing)
๖. ๒ ให้มีขอ้ กําหนดขั้นต่าสําหรับการรักษาความถูกต้องแท้จริ ง (Authenticity) และความถูกต้อง
ครบถ้วน (Integrity) ของข้อมูลในแอพพลิเคชัน่ รวมทั้งมีการระบุและปฏิบตั ิตามวิธีการป้องกันที่
เหมาะสม (Message integrity)
๖.๓ จัดให้มีนโยบายในการใช้งานเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสลับ (Policy on the use of
cryptographic controls)
๖.๔ กําหนดให้มีข้นั ตอนการปฏิบตั ิงานเพื่อควบคุมการติดตั้งซอฟต์แวร์บนระบบสารสนเทศที่ให้บริ การ
(Control of operational software)
๖.๕ ให้มีการควบคุมการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยมีข้นั ตอนการควบคุมที่

เป็ นทางการ (Change control procedures)
๖.๗ ให้จาํ กัดการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ต่อซอฟต์แวร์ที่ใช้งาน (Software package) โดยให้เปลี่ยนแปลง
เฉพาะเท่าที่จาํ เป็ น และควบคุมทุก ๆ การเปลี่ยนแปลงอย่างเข้มงวด (Restrictions on changes to
software packages)
๖.๘ มีมาตรการป้องกันเพื่อลดโอกาสที่เกิดการรั่วไหลของข้อมูลสารสนเทศ (Information leakage)
ข้อ ๗. การบริ หารจัดการสถานการณ์ดา้ นความมัน่ คงปลอดภัยที่ไม่พึงประสงค์หรื อไม่อาจคาดคิด
๗.๑ กําหนดให้พนักงานหรื อผูใ้ ช้งานที่เป็ นบุคคลภายนอก มีการบันทึกและรายงานจุดอ่อนใด ๆ ที่อาจ
สังเกตพบระหว่างการใช้งานระบบสารสนเทศ (Reporting security weaknesses)
๗.๒ กําหนดขอบเขตความรับผิดชอบของผูบ้ ริ หารและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน เพื่อตอบสนองต่อ
สถานการณ์ดา้ นความมัน่ คงปลอดภัยที่ไม่พึงประสงค์หรื อไม่อาจคาดคิดอย่างรวดเร็ ว มีระเบียบ และมี
ประสิ ทธิผล (Responsibilities and procedures)
๗.๓ หากในขั้นตอนการติดตามผลกับบุคคลหรื อหน่วยงานภายหลังจากเกิดสถานการณ์ดา้ นความมัน่ คง
ปลอดภัยที่ไม่พงึ ประสงค์หรื อไม่อาจคาดคิด ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดําเนินการทางกฎหมาย (ไม่วา่ ทาง
แพ่งหรื อทางอาญา) ให้มีการรวบรวม จัดเก็บ และนําเสนอหลักฐาน ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์
ของกฎหมายที่ใช้บงั คับ (Collection of evidence)
ข้อ ๘. การบริ หารจัดการด้านการบริ การหรื อการดําเนินงานของหน่วยงานหรื อองค์กรเพื่อให้มีความ ต่อเนื่อง
ให้มีการระบุเหตุการณ์ใด ๆ ที่อาจส่ งผลให้การดําเนินงานหยุดชะงัก และความเป็ นไปได้ในการเกิดผล กระทบ ตลอดจน
ผลต่อเนื่องจากการหยุดชะงักนั้นในแง่ของความมัน่ คงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (Business continuity and risk
assessment)
ข้อ ๙. การตรวจสอบและการประเมินผลการปฏิบตั ิตามนโยบาย มาตรการ หลักเกณฑ์หรื อกระบวนการ ใด ๆ
รวมทั้งข้อกําหนดด้านความมัน่ คงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
๙.๑ กําหนดขั้นตอนปฏิบตั ิงานเพื่อให้มนั่ ใจว่าในการใช้งานข้อมูลที่อาจถือเป็ นทรัพย์สินทางปัญญาหรื อ
การ ใช้งานซอฟต์แวร์มีความสอดคล้องกับกฎหมายและข้อกําหนดตามสัญญาต่าง ๆ (Intellectual
property rights)
๙.๒ ป้องกันมิให้ขอ้ มูลสารสนเทศที่สาํ คัญเกิดความเสี ยหาย สู ญหายหรื อถูกปลอมแปลง โดยให้
สอดคล้อง กับกฎหมาย ข้อกําหนดตามสัญญาต่าง ๆ ของหน่วยงาน และข้อกําหนดการให้บริ การ
(Protection of organizational records)

