ประกาศสานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
ของสานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ.2554
----------------------------อาศัยอานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 7 แห่งพระราชกฤษฎีกากาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการใน
การทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ.2549 กาหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดทาประกาศแนวนโยบาย
และแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่น คงปลอดภัยด้านสารสนเทศเพื่อ ให้ก ารดาเนินการใดๆ ด้ว ยวิธีก ารทาง
อิเ ล็ก ทรอนิก ส์ก ับ หน่ว ยงานของรัฐ หรือ โดยหน่ว ยงานของรัฐ มีค วามมั ่น คงปลอดภัย และเชื ่อ ถือ ได้
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ จึงออกประกาศดังต่อไปนี้
ข้อ 1.ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติ
ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของสานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ.2554”
ข้อ 2.ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป
ข้อ 3.การรักษาความมั่นคงปลอดภัย ด้านสารสนเทศในการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศนี้
มี 2 ส่วน ดังนี้
3.1 นโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ต้องมีเนื้อหาอย่างน้ อยคลอบคลุม
ตามข้อ 4
3.2 แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ต้องมีเนื้อหาอย่างน้อยคลอบคลุม
ตามข้อ 5 - 13
ข้อ 4. นโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ตามประกาศนี้ มี 2 ส่วน ดังนี้
4.1 ส่วนที่ว่าด้วยการจัดทานโยบาย
(1) ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์และผู้ใช้งานได้ มีส่วนร่วมในการทานโยบาย
(2) นโยบายได้ทาเป็นลายลักษณ์อักษร โดยประกาศให้ผู้ใช้งานทราบและสามารถเข้าถึงได้อย่าง
สะดวกผ่านทางเว็บไซต์ของสานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
(3) กาหนดผู้รับผิดชอบตามนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าวให้ชัดเจน
(4) มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

-24.2 ส่วนที่ว่าด้วยรายละเอียดของนโยบาย
(1) การเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานสารสนเทศ
มีนโยบายที่จะให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ผู้ใช้งานและประชาชนอย่างทั่วถึง
โดยให้ผู้ใช้งานและประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้งานระบบสารสนเทศได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว รวมทั้ง
มีการให้ความคุ้มครองข้อมูลที่ไม่พึงเปิดเผย
(2) มีระบบสารสนเทศและระบบสารองของสารสนเทศ
มีนโยบายในการบริหารจัดการระบบสารสนเทศที่ได้มาตรฐาน โดยมี การแยกประเภท
และจัดเก็บเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหมวดหมู่
มีร ะบบสารองระบบสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ที่
สมบูรณ์พร้อมใช้งาน รวมทั้งมีแผนฉุกเฉินในการใช้งานเพื่อให้สามารถทางานได้อย่างต่อเนื่อง
(3) มีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศ
มีนโยบายในมีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยง รวมถึงกาหนดมาตรการในการ
ควบคุมความเสี่ยงด้านสารสนเทศ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
(4) การสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์
มีนโยบายในการสร้างความรู้ความเข้าใจ โดยการจัดทาคู่มือ จัดฝึกอบรม และเผยแพร่
การใช้งานระบบสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ให้แก่ผู้ใช้งานทั้งภายในและภายนอก
ข้อ 5. มีข้อกาหนดการเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานระบบสารสนเทศ (access control) อย่างน้อยดังนี้
(1) มีการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและอุปกรณ์ในการประมวลผลข้อมูล โดยคานึงถึงการใช้งานและ
ความมั่นคงปลอดภัย
(2) ในการกาหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุญาตให้เข้าถึง ต้องกาหนดตามนโยบายที่เกี่ย วข้องกับการ
อนุญาต การกาหนดสิทธิ หรือการมอบอานาจของหน่วยงาน
(3) ต้องกาหนดเกี่ย วกับประเภทของข้อมูล ลาดับความส าคัญ หรือล าดับชั้นความลับของข้อมูล
รวมทั้งระดับชั้นการเข้าถึง เวลาที่ได้เข้าถึง และช่องทางการเข้าถึง
ข้อ 6. มีการบริหารจัดการการเข้าถึงของผู้ใช้งาน (user access management) เพื่อควบคุมการเข้าถึง
ระบบสารสนเทศเฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตแล้ว และผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างความตระหนักเรื่องความ
มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (information security awareness training) เพื่อปูองกันการเข้าถึงจากผู้ซึ่งไม่ได้รับ
อนุญาต อย่างน้อยดังนี้
(1) สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ใช้งาน เพื่อให้เกิดความตระหนัก ความเข้าใจถึงภัยและผลกระทบ
ที่เกิดจากการใช้งานระบบสารสนเทศโดยไม่ระมัดระวังหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ รวมถึงกาหนดให้มีมาตรการเชิง
ปูองกันตามความเหมาะสม
(2) การลงทะเบียนผู้ใช้งาน (user registration) ต้องกาหนดให้มีขั้นตอนทางปฏิบัติสาหรับการ
ลงทะเบียนผู้ใช้งานเมื่อมีการอนุญาตให้เข้าถึงระบบสารสนเทศ และการตัดออกจากทะเบียนของผู้ใช้งานเมื่อมีการ
ยกเลิกเพิกถอนการอนุญาตดังกล่าว

-3(3) การบริหารจัดการสิทธิของผู้ใช้งาน (user management) ต้องจัดให้มีการควบคุมและจากัดสิทธิ
เพื่อเข้าถึงและใช้งานระบบสารสนเทศแต่ละชนิดตามความเหมาะสม ทั้งนี้รวมถึงสิทธิจาเพาะ สิทธิพิเศษ และสิทธิ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึง
(4) การบริหารจัดการรหัสผ่านสาหรับผู้ใช้งาน (user password management) ต้องจัดให้มี
กระบวนการบริหารจัดการรหัสผ่านสาหรับผู้ใช้งานอย่างรัดกุม
(5) การทบทวนสิทธิการเข้าถึงของผู้ใช้งาน (review of user access rights) ต้องจัดให้มี
กระบวนการทบทวนสิทธิการเข้าถึงของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศตามระยะเวลาที่กาหนดไว้
ข้อ 7. มีการกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน (user responsibilities) เพื่อปูองกันการเข้าถึงโดย
ไม่ได้รับ อนุ ญาต การเปิดเผย การล่ วงรู้ หรือการลักลอบทาส าเนาข้อมูล สารสนเทศและการลักขโมยอุปกรณ์
ประมวลผลสารสนเทศ มีเนื้อหาอย่างน้อย ดังนี้
(1) การใช้งานรหัสผ่าน (password use) กาหนดแนวปฏิบัติที่ดีสาหรับผู้ใช้งานในการกาหนด
รหัสผ่าน การใช้งานรหัสผ่าน และการเปลี่ยนหัสผ่านที่มีคุณภาพ
(2) การปูองกันอุปกรณ์ในขณะที่ไม่มีผู้ใช้งานที่อุปกรณ์ กาหนดแนวปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อปูองกัน
ไม่ให้ผู้ไม่มีสิทธิสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ของหน่วยงานในขณะที่ไม่มีผู้ดูแล
(3) การควบคุมสินทรัพย์สารสนเทศและการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ (clear desk and clear
screen policy) ต้องควบคุมไม่ให้สินทรัพย์สารสนเทศ เช่น เอกสาร สื่อบันทึกข้อมูล คอมพิวเตอร์หรือสารสนเทศ
อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการเข้าถึงโดยผู้ซึ่งไม่มีสิทธิ และต้องกาหนดให้ผู้ใช้งานออกจากระบบสารสนเทศเมื่อว่างเว้น
จากการใช้งาน
(4) ผู้ใช้งานอาจนาการเข้ารหัส มาใช้กับข้อมูลที่เป็นความลับ โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบการรักษา
ความลับทางราชการ พ.ศ. 2544
ข้อ 8. มีการควบคุมการเข้าถึงเครือข่าย (network access control) เพื่อปูองกันการเข้าถึงบริการทาง
เครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต อย่างน้อยดังนี้
(1) การใช้บริการเครือข่าย ต้องกาหนดให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศได้แต่เพียงบริการที่
ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงเท่านั้น
(2) การยืน ยันตัวบุ คคลสาหรับผู้ใช้งานที่อยู่ภายนอกหน่วยงาน (user authentication for
external connections) ต้องกาหนดให้มีการยืนยันตัวบุคคลก่อนที่จะอนุญาตให้ผู้ใช้งานที่อยู่ภายนอกหน่วยงาน
สามารถเข้าใช้งานเครือข่ายและระบบสารสนเทศของหน่วยงานได้
(3) การระบุอุปกรณ์บนเครือข่าย (equipment identification in networks) ต้องมีวิธีการที่
สามารถระบุอุปกรณ์บนเครือข่ายได้ และควรใช้การระบุอุปกรณ์บนเครือข่ายเป็นการยืนยัน
(4) การปู องกัน พอร์ตที่ใช้ส าหรับตรวจสอบและปรับแต่งระบบ (remote diagnostic and
configuration port protection) ต้องควบคุมการเข้าถึงพอร์ตที่ใช้สาหรับตรวจสอบและปรับแต่งระบบทั้งการ
เข้าถึงทางกายภาพและทางเครือข่าย
(5) การแบ่งแยกเครือข่าย (segregation in networks) ต้องทาการแบ่งแยกเครือข่ายตามกลุ่มของ
บริการสารสนเทศ กลุ่มผู้ใช้งาน และกลุ่มของระบบสารสนเทศ

-4(6) การควบคุมการเชื่อมต่อทางเครือข่าย (network connection control) ต้องควบคุมการเข้าถึง
หรือใช้งานเครือข่ายที่มีการใช้ร่วมกันหรือเชื่อมต่อระหว่างให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการควบคุมการเข้าถึง
(7) การควบคุมการจัดเส้นทางบนเครือข่าย (network routing control) ต้องควบคุมการจัด
เส้นทางบนเครือข่ายเพื่อให้การเชื่อมต่อของคอมพิวเตอร์และการส่งผ่านหรือไหลเวียนของข้อมูลหรือสารสนเทศ
สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการควบคุมการเข้าถึงหรือการประยุกต์ใช้งานตามภารกิจ
ข้อ 9. มีการควบคุมการเข้าถึงระบบปฏิบัติการ (operating system access control) เพื่อปูองกันการ
เข้าถึงระบบปฏิบัติการโดยไม่ได้รับอนุญาต อย่างน้อยดังนี้
(1) กาหนดขั้นตอนปฏิบัติเพื่อการเข้าใช้งานที่มั่นคงปลอดภัย การเข้าถึงระบบปฏิบัติการจะต้อง
ควบคุมโดยวิธีการยืนยันตัวตนที่มั่นคงปลอดภัย
(2) ระบุและยืนยันตัวตนของผู้ใช้งาน (user identification and authentication) ต้องกาหนดให้
ผู้ใช้งานมีข้อมูลเฉพาะเจาะจงซึ่งสามารถระบุตัวตนของผู้ใช้งาน และเลือกใช้ขั้นตอนทางเทคนิคในการยืนยันตัวตน
ที่เหมาะสมเพื่อรองรับการกล่าวอ้างว่าเป็นผู้ใช้งานที่ระบุถึง
(3) การบริหารจัดการรหัสผ่าน (password management system) ต้องจัดทาหรือจัดให้มีระบบ
บริหารจัดการรหัสผ่านที่สามารถทางานเชิงโต้ตอบ (interactive) หรือมีการทางานในลักษณะอัตโนมัติ ซึ่งเอื้อต่อ
การกาหนดรหัสผ่านที่มีคุณภาพ
(4) การใช้งานโปรแกรมอรรถประโยชน์ (use of system utilities) ควรจากัดและควบคุมการใช้งาน
โปรแกรมประเภทอรรถประโยชน์ เพื่อปูองกันการละเมิดหรือหลีกเลี่ยงมาตรการความมั่นคงปลอดภัยที่ได้กาหนด
ไว้หรือที่มีอยู่แล้ว
(5) เมื่อมีการว่างเว้นจากการใช้งานในระยะเวลาหนึ่งให้ยุติการใช้งานระบบสารสนเทศนั้น (session
time-out)
(6) การจากัดระยะเวลาการเชื่อมต่อระบบสารสนเทศ (limitation of connection time) ต้อง
จากัดระยะเวลาในการเชื่อมต่อเพื่อให้มีความมั่นคงปลอดภัยมากยิ่งขึ้นสาหรับระบบสารสนเทศหรือโปรแกรมที่มี
ความเสี่ยงหรือมีความสาคัญสูง
ข้อ 10. มีการควบคุมการเข้าถึงโปรแกรมประยุกต์หรือแอพพลิเคชั่นและสารสนเทศ (application and
information access control) โดยต้องมีการควบคุม อย่างน้อยดังนี้
(1) การจากัดการเข้าถึงสารสนเทศ (information access restriction) ต้องจากัดหรือควบคุมการ
เข้าถึงหรือเข้าใช้งานของผู้ใช้งานและบุคลากรฝุายสนับสนุนการเข้าใช้งานในการเข้าถึงสารสนเทศและฟังก์ชัน
(functions) ต่างๆ ของโปรแกรมประยุกต์หรือแอพพลิเคชั่น ทั้งนี้ โดยให้สอดคล้องตามนโยบายควบคุมการเข้าถึง
สารสนเทศที่ได้กาหนดไว้
(2) ระบบซึ่งไวต่อการรบกวน มีผลกระทบและมีความสาคัญสูงต่อหน่วยงาน ต้องได้รับการแยกออก
จากระบบอื่น ๆ และมีการควบคุมสภาพแวดล้อมของตนเองโดยเฉพาะ ให้มีการควบคุมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ
สื่อสารเคลื่อนที่และการปฏิบัติงานจากภายนอกหน่วยงาน (mobile computing and teleworking)
(3) การควบคุมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสื่อสารเคลื่อนที่ ต้องกาหนดแนวปฏิบัติและมาตรการที่
เหมาะสมเพือ่ ปกปูองสารสนเทศจากความเสี่ยงของการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสื่อสารเคลื่อนที่

-5(4) การปฏิบัติงานจากภายนอกหน่ว ยงาน (teleworking) ต้องกาหนดแนวปฏิบัติ แผนงานและ
ขั้นตอนปฏิบัติเพื่อปรับใช้สาหรับการปฏิบัติงานของหน่วยงานจากภายนอกหน่วยงาน
ข้อ 11. จัดทาระบบสารองสาหรับระบบสารสนเทศ ตามแนวทางต่อไปนี้
(1) ต้องพิจารณาคัดเลือกและจัดทาระบบสารองที่เหมาะสมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานที่เหมาะสม
(2) ต้องจั ดทาแผนเตรีย มความพร้อมกรณีฉุกเฉินในกรณีที่ไม่ส ามารถดาเนินการด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สามารถใช้งานสารสนเทศได้ตามปกติอย่างต่อเนื่อง โดยต้องปรับปรุงแผนเตรียมความพร้อม
กรณีฉุกเฉินดังกล่าวให้สามารถปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการใช้งานตามภารกิจ
(3) ต้องมีการกาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรซึ่งดูแลรับผิดชอบระบบสารสนเทศ
ระบบส ารอง และการจั ด ท าแผนเตรี ย มพร้ อ มกรณี ฉุ ก เฉิ น ในกรณี ที่ ไ ม่ ส ามารถด าเนิ น การด้ ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์
(4) ต้ อ งมี ก ารทดสอบสภาพพร้ อ มใช้ ง านของระบบสารสนเทศ ระบบส ารองและระบบแผน
เตรียมพร้อมกรณีฉุกเฉินอย่างสม่าเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
(5) มีการปฏิบัติและทบทวนแนวทางจัดทาระบบสารอง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ข้อ 12. มีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศ โดยมีเนื้อหาอย่างน้อยดังนี้
(1) ต้องจัดให้มีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศที่อาจเกิดขึ้นกับระบบ
สารสนเทศ (information security audit and assessment) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
(2) ในการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงจะต้องดาเนินการโดยผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน
(internal auditor) หรือโดยผู้ตรวจสอบอิสระด้านความมั่นคงปลอดภัยจากภายนอก (external auditor) เพื่อให้
หน่วยงานได้ทราบถึงระดับความเสี่ยงและระดับความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
ข้อ 13. ต้องกาหนดความรับผิดชอบที่ชัดเจน กรณีระบบคอมพิวเตอร์หรือข้ อมูลสารสนเทศเกิดความ
เสียหาย หรืออันตรายใดๆ แก่หน่วยงานหรือผู้หนึ่งผู้ใด อันเนื่องมาจากความบกพร่องละเลย หรือฝุาฝืนการปฏิบัติ
ตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ โดยกาหนดให้ผู้บริหารระดับสูง
มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบด้านสารสนเทศของหน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสี่ยง ความเสียหาย หรืออันตรายที่
เกิดขึ้น
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