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เรื่ อง แนวปฏิบัตใิ นการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยด้ านสารสนเทศ
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วัตถุประสงค์
1.

เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารของบริ ษ ัท มี ค วามมั่น คง
ปลอดภัยสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่ องและมีประสิ ทธิ ภาพอันจะทาให้การดาเนินธุ รกรรมมีความ
ถู ก ต้อ งเชื่ อ ถื อ ได้ต ามมาตรฐานการรั ก ษาความมั่น คงปลอดภัย ในการประกอบธุ ร กรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์

2.

เพื่ อก าหนดแนวทางปฏิ บ ตั ิ ใ ห้ผูบ้ ริ หาร ผูด้ ู แลระบบ และเจ้า หน้า ที่ ผูใ้ ช้งานระบบ ตระหนัก ถึ ง
ความสาคัญของการรักษา ความมัน่ คงปลอดภัย ในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อสารของบริ ษทั

3.

เพื่อป้ องกันเจ้าหน้าที่ผูใ้ ช้งานและผูเ้ กี่ยวข้องไม่ให้กระทาความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560

4.

เพื่อกาหนดมาตรฐาน แนวทางและวิธีปฏิบตั ิ ให้ผบู ้ ริ หาร ผูใ้ ช้ ผูด้ ูแลระบบ และหน่วยงานภายนอก
ที่ปฏิบตั ิงานให้กบั องค์กร ตระหนักถึงความสาคัญของการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยในการใช้งาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรในการดาเนิ นงานและปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด

บริ ษทั ได้เล็งเห็ นถึ งความสาคัญของการบริ หารความเสี่ ยงทั้งจากมุมมองของ Holding Company
และจากธุ รกิจผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ า ซึ่ งกระบวนการบริ หารความเสี่ ยงเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญที่ช่วยให้
บริ ษ ทั สามารถเตรี ย มพร้ อมและตอบสนองต่ อการเปลี่ ย นแปลงของสภาพธุ รกิ จได้อย่างเหมาะสมและ
ทันเวลา รวมถึงรองรับโอกาสในการเติบโตทางธุ รกิจอย่างยัง่ ยืน
ขอบเขต
เพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ บริ ษทั ซี เค เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) เป็ นไปอย่างเหมาะสมมี
ประสิ ทธิ ภาพ มีความมัน่ คงปลอดภัยและสามารถดาเนินงานได้อย่างต่อเนื่ อง รวมทั้งป้ องกันปั ญหาที่อาจจะ
เกิ ดขึ้นจากการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในลักษณะที่ไม่ถูกต้อง และการถูกคุ กคามจากภัยต่างๆ
องค์กรจึงเห็นสมควรกาหนดนโยบายการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย
กาหนดให้มีมาตรฐาน (Standard) แนวปฏิบตั ิ (Guideline) ขั้นตอนปฏิบตั ิ (Procedure) ให้ครอบคลุมด้านการ
รักษาความมัน่ คงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและป้ องกันภัยคุกคามต่าง ๆ
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คานิยาม
“บริษัท” หมายถึง บริ ษทั ซี เค เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
“ผู้ใช้ งาน” หมายถึง บุคคลที่ได้รับอนุ ญาต ให้สามารถเข้าใช้งาน บริ หาร หรื อดูแลรักษาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสารของบริ ษทั
“ผู้ดูแลระบบ” หมายถึง ผูอ้ านวยการแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ หรื อผูไ้ ด้รับมอบหมายให้ควบคุมดู แล
บริ หารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของบริ ษทั
“เจ้ าหน้ าที่” หมายถึ ง บุคลากรในสังกัดบริ ษทั และรวมถึ งบุคคลภายนอกซึ่ งได้รับอนุ ญาตให้เข้าใช้ง าน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของบริ ษทั
“สิ ทธิของผู้ใช้ งาน” หมายถึง อานาจอันชอบธรรมที่ผใู ้ ช้งานได้รับมอบหมายในการเข้าสู่ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสารของบริ ษทั
“สิ นทรัพย์ ” หมายถึง ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ และทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อสารของบริ ษทั เช่น อุปกรณ์ระบบเครื อข่าย ซอฟต์แวร์ ที่มีลิขสิ ทธิ์
“การเข้ าถึงหรื อควบคุมการใช้ งานสารสนเทศ” หมายถึง การควบคุมและจากัดสิ ทธิ การใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสารของบริ ษทั ที่ เกี่ ยวกับการให้บริ การและข้อมูลตามความจาเป็ นในการใช้งาน
มีการป้ องกันการลักลอบการเข้าถึงระบบโดยผูท้ ี่ไม่มีสิทธิ ท้ งั จากภายในและภายนอกบริ ษทั
“ความมั่นคงปลอดภัยด้ านสารสนเทศ” หมายถึ ง การคงไว้ซ่ ึ งความลับ ความถู กต้องสมบูรณ์ และความ
พร้อมใช้งานของข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของบริ ษทั
“เหตุ ก ารณ์ ด้ า นความมั่ น คงปลอดภั ย ” (Security incidents) หมายถึ ง เหตุ ก ารณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ นกับ ระบบ
เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่ อสารของบริ ษทั หรื อเหตุการณ์ที่สงสัยว่า จะเป็ นจุดอ่อนหรื อสร้างความ
เสี ยหาย ได้ในที่สุด ซึ่ งส่ งผลให้เป็ นการละเมิดนโยบายในการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
ของบริ ษทั เช่ น การอนุ ญาตให้ผูอ้ ื่ นเข้าใช้งานระบบ การไม่กาหนดรหัสผ่านในการเข้าใช้งานระบบการ
เปิ ดเผยเอกสารสาคัญให้บุคคลภายนอกล่วงรู ้ โปรแกรมไม่พึงประสงค์ ระบบถู กบุกรุ กทางเครื อข่าย หรื อ
การเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญโดยไม่ได้รับอนุญาต
“สถานการณ์ ด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ไม่ พึงประสงค์ หรื อไม่ อาจคาดคิด ” หมายถึง สถานการณ์ที่ผูด้ ูแล
ระบบไม่ตอ้ งการให้เกิ ดขึ้ นหรื อสร้ างความเสี ยหายกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของ
บริ ษทั โดยผูด้ ู แลระบบไม่ไ ด้คาดการณ์ ไว้ว่า จะเกิ ดขึ้ น เช่ นโปรแกรมไม่พึง ประสงค์ โปรแกรมท างาน
ผิดพลาดหรื อไม่ถูกต้อง ระบบถูกบุกรุ กทางเครื อข่าย ข้อมูลสาคัญถูกเปลี่ยนแปลงหรื อสู ญหาย หน้าเว็บไซต์
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ถูกเปลี่ยนแปลง การเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญโดยไม่ได้รับอนุ ญาต ระบบถู กโจมตีจนไม่สามารถให้บริ การได้
การหยุดชะงักของระบบคอมพิวเตอร์ และเครื อข่าย หรื อเหตุ การณ์ อื่น ๆ ที่ เป็ นการละเมิ ดนโยบายความ
มัน่ คงปลอดภัยของบริ ษทั
“แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ” หมายถึ ง หน่ วยงานที่ดาเนิ นการเกี่ ยวกับระบบสารสนเทศและระบบงาน
คอมพิวเตอร์ และเป็ นศูนย์กลางเครื อข่ายข้อมูลสารสนเทศของบริ ษทั โดยมีหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์เพื่อพัฒนา
ระบบสารสนเทศและระบบงานคอมพิ ว เตอร์ ข องบริ ษ ัท และปฏิ บ ัติ ง านร่ ว มกับ หรื อ สนับ สนุ น การ
ปฏิบตั ิงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
“ข้ อ มู ล คอมพิ ว เตอร์ ” หมายถึ ง ข้อ มู ล ข้อ ความ ค าสั่ ง ชุ ด ค าสั่ ง หรื อ สิ่ ง อื่ น ใด บรรดาที่ อ ยู่ใ นระบบ
คอมพิ ว เตอร์ ใ นสภาพที่ ร ะบบคอมพิ ว เตอร์ อ าจประมวลผลได้ และให้ ห มายความรวมถึ ง ข้อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุ รกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
“ระบบคอมพิวเตอร์ ” หมายถึง อุปกรณ์หรื อชุดอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมการทางานเข้าด้วยกันโดยได้
มี การกาหนดคาสั่ง ชุ ดคาสั่ง หรื อสิ่ งอื่ นใด และแนวทางปฏิ บตั ิ งานให้อุปกรณ์ หรื อชุ ดอุปกรณ์ ทาหน้าที่
ประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัติ
“ระบบเครื อข่ ายสื่ อสาร” หมายถึง ระบบที่สามารถใช้ในการติดต่อสื่ อสาร หรื อการเชื่ อมโยง หรื อการส่ ง
ข้อมู ลสารสนเทศระหว่างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ของบริ ษทั ซึ่ งการเชื่ อมโยงเป็ นได้ท้ งั ใน
รู ปแบบใช้สายและแบบไร้ สาย โดยระบบเครื อข่ายสื่ อสาร ได้แก่ ระบบเครื อข่ายระยะใกล้ (Local Area
Network: LAN) ระบบเครื อข่ายระยะไกล (Wide Area Network: WAN) ระบบอินทราเน็ต (Intranet) และ
ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)
“ระบบอินทราเน็ต ” หมายถึ ง ระบบเครื อข่ายสื่ อสารภายในที่ เชื่ อมต่ อระบบคอมพิวเตอร์ ต่า ง ๆ ภายใน
หน่ วยงานเข้าด้วยกัน เป็ นเครื อข่ายที่มีจุดประสงค์เพื่อการติดต่อสื่ อสารแลกเปลี่ ยนข้อมูลและสารสนเทศ
ภายในบริ ษทั
“ระบบอินเทอร์ เน็ต ” หมายถึง ระบบเครื อข่ายสื่ อสารที่เชื่ อมต่อระบบคอมพิวเตอร์ ต่างๆ ของบริ ษทั เข้ากับ
ระบบเครื อข่ายสื่ อสารอินเทอร์ เน็ตทัว่ โลก
“สารสนเทศ” หมายถึง ข้อมูลที่ผา่ นการประมวลผล การจัดระเบียบ ซึ่ งอาจอยูใ่ นรู ปของตัวเลขข้อความ หรื อ
ภาพกราฟิ ก ให้เป็ นระบบที่ ผใู ้ ช้สามารถเข้าใจได้ง่าย และนาไปใช้ประโยชน์ในการบริ หารการวางแผน การ
ตัดสิ นใจ และอื่น ๆ
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“ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร” หมายถึ ง ระบบงานของบริ ษ ัท ที่ ป ระกอบด้ว ยระบบ
คอมพิวเตอร์ ระบบฐานข้อมูล ระบบเครื อข่ายสื่ อสาร เจ้าหน้าที่ผใู ้ ช้ระบบ เจ้าหน้าที่ผพู ้ ฒั นาระบบ เจ้าหน้าที่
ผูจ้ ดั การดูแลระบบ และผูบ้ ริ หารของบริ ษทั นามาทางานร่ วมกันเพื่อกาหนดวัตถุประสงค์ รวบรวมจัดเก็บ
ข้อมูล ประมวลผลข้อมูล และส่ งผลลัพธ์หรื อสารสนเทศที่ได้ให้ผใู ้ ช้ระบบและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั สามารถ
นามาใช้ประโยชน์ในการวางแผนเพื่อช่วยสนับสนุ นการปฏิบตั ิงาน การตัดสิ นใจ การบริ หาร การวิเคราะห์
และติดตามผลการดาเนินงานของหน่วยงานระดับต่าง ๆ ของบริ ษทั
“รหัสผ่าน (Password)” หมายถึงตัวอักษรหรื ออักขระหรื อตัวเลข ที่ใช้เป็ นเครื่ องมือในการตรวจสอบยืนยัน
ตัวบุ คคล เพื่อควบคุ มการเข้าถึ งข้อมูลและระบบข้อมู ลในการรั กษาความมัน่ คงปลอดภัยของข้อมูล และ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
“การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้ านสารสนเทศ” หมายถึง การดาเนินการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยสาหรับ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของบริ ษทั ประกอบด้วยคุณสมบัติพ้นื ฐาน 3 ประการ ดังนี้
1.
การรักษาความลับ (Confidentiality) คือ การเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็ นความลับและจะมีเพียงผูม้ ีสิทธิ
เท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นได้
2.
บู ร ณภาพ (Integrity) คื อ การรั บ รองว่ า ข้อ มู ล จะไม่ ถู ก กระท าการใด ๆ อัน มี ผ ลให้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงหรื อแก้ไขจากผูซ้ ่ ึ งไม่มีสิทธิ ไม่วา่ การกระทานั้นจะมีเจตนาหรื อไม่ก็ตาม
3.
ความพร้อมใช้งาน (Availability) คือ การรับรองได้วา่ ข้อมูลหรื อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อสารทั้งหลายพร้อมที่จะให้บริ การในเวลาที่ตอ้ งการใช้งาน
“วิธีการปฏิบัติ” หมายถึง รายละเอียดที่บอกขั้นตอนเป็ นข้อ ๆ ที่ตอ้ งนามาปฏิบตั ิเพื่อให้ได้มาซึ่ งมาตรฐานที่
ได้กาหนดไว้ตามวัตถุประสงค์
“แนวปฏิบัติ” หมายถึ ง แนวทางที่ ไม่ไ ด้บ งั คับให้ปฏิ บ ตั ิ แต่แนะนาให้ปฏิ บตั ิ ตามเพื่ อให้สามารถบรรลุ
เป้ าหมายได้ง่ายขึ้น
“ชุ ดคาสั่ งไม่ พึงประสงค์ ” (Malware) หมายถึง ชุ ดคาสั่งที่มีผลทาให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อสาร เกิ ดความเสี ยหาย ถู กทาลาย ถู กแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติม ขัดข้องหรื อปฏิ บตั ิงานไม่ตรงตาม
คาสั่งที่กาหนดไว้
“จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)” หมายถึ ง ระบบที่ บุคคลใช้ในการรั บส่ งข้อความระหว่างกันโดยผ่าน
เครื่ องคอมพิวเตอร์ และเครื อข่ายสื่ อสารที่ เชื่ อมโยงถึ งกัน ข้อมู ลที่ ส่งจะเป็ นได้ท้ งั ตัวอักษร ภาพถ่ ายภาพ
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กราฟฟิ ก ภาพเคลื่อนไหว และเสี ยง ผูส้ ่ งสามารถส่ งข่าวสารไปยังผูร้ ับคนเดียวหรื อหลายคนก็ได้มาตรฐานที่
ใช้ในการรับส่ งข้อมูลชนิดนี้ เช่น SMTP, POP3 หรื อ IMAP
แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้ านสารสนเทศบริษัท
1
1.1

1.2

การรั ก ษาความมั่ นคงปลอดภัยของการเข้ า ถึ งและการควบคุ ม การใช้ งานสารสนเทศและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
การควบคุมการเข้าถึงสิ ทธิของผูใ้ ช้งาน
มีการกาหนดสิ ทธิ ของผูใ้ ช้งานในการเข้าถึงระบบ โดยพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ
ในข้อมูลของผูใ้ ช้งานแต่ละกลุ่มงาน
ผูใ้ ช้งานต้องทาคาใช้สิทธิ เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรหรื อผ่านทางระบบ “IT service request”
ให้กบั แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูอ้ านวยการแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายเป็ นผูพ้ ิจารณาอนุญาต
การบริ หารการจัดการสิ ทธิผใู ้ ช้งาน
ผูด้ ูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้กาหนดสิ ทธิ การเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสารนั้นๆ ให้เหมาะสมกับ การเข้า ใช้บ ริ หารของผูใ้ ช้ง าน และหน้า ที่ ค วาม
รับผิดชอบของผูใ้ ช้งานเป็ นไปตามระเบียบที่บริ ษทั กาหนด รวมทั้งมีการทบทวนสิ ทธิ การ
เข้าใช้งานเมื่อผูใ้ ช้มีการย้าย/เปลี่ยนตาแหน่งงานใหม่ หรื ลาออก หรื อเกษียณ ภายในบริ ษทั
ํ
อย่างสม่าเสมอ
หรื ออย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
ผูด้ ูแลระบบต้องกาหนดสิ ทธิ บญั ชี รายชื่ อผูใ้ ช้งานรายใหม่และรหัสผ่าน สาหรับการใช้งาน
ครั้งแรก เพื่อใช้ในการตรวจสอบตัวตนจริ งของผูใ้ ช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อสาร
เมื่อมีเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบตั ิงานใหม่ แผนกทรัพยากรบุคคล/ หน่วยงานต้นสังกัดต้องทาคาขอ
ใช้สิทธิ เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรหรื อผ่านระบบ “IT Service Request” แจ้งแผนกเทคโนโลยี
สารสนเทศทันที เพื่อสร้างบัญชีและกาหนดสิ ทธิ์ ผใู ้ ช้งานตามที่ร้องขอ
เมื่อเจ้าหน้าที่ลาออก หรื อเปลี่ยนแปลงหน้าที่ความรับผิดชอบในระบบที่ขอสิ ทธิการใช้งาน
แผนกทรั พยากรบุ ค คล/ หน่ วยงานต้นสั งกัดต้องทาคาขอยกเลิ กใช้สิ ทธิ เป็ นลายลัก ษณ์
อักษรหรื อผ่า นระบบ “IT Service Request” แจ้งแผนกเทคโนโลยีส ารสนเทศทันที เพื่ อ
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ถอดถอนสิ ทธิของผูท้ ี่ลาออกหรื อเปลี่ยนสิ ทธิในระบบหรื อปิ ดใช้งานบัญชีผใู ้ ช้ดงั กล่าวเป็ น
การชัว่ คราว จากนั้นจะดาเนินการลบข้อมูลทั้งหมดของเจ้าหน้าที่ดงั กล่าวออกภายใน 7 วัน
หลังจากวันที่ได้รับแจ้ง
ห้ามผูใ้ ช้งานซึ่ งไม่ได้รับสิ ทธิ ให้เข้าใช้งานบุกรุ กเข้าใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสาร ไม่วา่ ด้วยวิธีการใดๆ

1.3

การบริ หารจัดการรหัสผ่านสาหรับผูใ้ ช้งาน
ผูด้ ูแลระบบมีการกาหนดรหัสผ่านเริ่ มต้นให้กบั ผูใ้ ช้งาน หรื อใช้ระบบการกาหนดรหัสผ่าน
อัตโนมัติ และระบบต้องไม่แสดงรหัสผ่านให้เห็นบนหน้าจอ
ระบบต้องกาหนดให้ผใู ้ ช้งานต้องเปลี่ยนรหัสผ่านเมื่อเข้าระบบครั้งแรก
ระบบมีการกาหนดจานวนครั้งที่ยอมให้ผใู ้ ช้งานใส่ รหัสผ่านผิด ไม่เกิน 6 ครั้ง (ระบบบัญชี
และการเงิน)
ผูด้ ูแลระบบการกาหนดระยะเวลาการเปลี่ยนรหัสผ่าน โดยพิจารณาจาก ลาดับชั้นความลับ
ของข้อมูล หรื อความสาคัญตามภารกิจ โดยกาหนดให้ระบบมีการบันทึกประวัติการเปลี่ยน
รหัส ผ่า น เพื่ อ ป้ อ งกัน การใช้ร หัส ซ้ า เช่ น ระบบงานด้า นการเงิ น และบัญ ชี ต้อ งเปลี่ ย น
รหัสผ่านอย่างน้อยทุก ๆ 90 วัน
การแจ้งปั ญหาการใช้งานชื่ อผูใ้ ช้งานและรหัสผ่าน ให้ผใู ้ ช้งานติดต่อผูด้ ูแล ระบบ เช่น ลืม
ชื่ อ ผู ้ใ ช้ ง านหรื อ รหั ส ผ่ า น โดยแจ้ง เป็ นลายลัก ษณ์ อ ัก ษรหรื อ ผ่ า นระบบ “IT Service
Request”
การส่ งมอบรหัสผ่านให้กบั ผูใ้ ช้งานต้องเป็ นไปอย่างปลอดภัย และส่ งไปยังผูใ้ ช้งานพร้อม
“แนวปฏิบตั ิสาหรับการใช้งานรหัสผ่าน” รวมทั้งแจ้งให้ผใู ้ ช้งานปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิโดย
เคร่ งครัด

1.4

การใช้งานรหัสผ่านสาหรับผูใ้ ช้งาน
ผูใ้ ช้ตอ้ งใช้ชื่อผูใ้ ช้งาน และรหัสผ่านของตนเองในการใช้งานระบบ เพื่อป้ องกัน การปฎิเสธ
ความรับผิดชอบ
ผูใ้ ช้งานที่ได้รับรหัสผ่านในครั้งแรกหรื อได้รับรหัสผ่านใหม่ ต้องเปลี่ยนรหัสผ่าน ที่ได้รับ
โดยทันที
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ํ
ผูใ้ ช้งานต้องกาหนดรหัสผ่าน และเปลี่ยนรหัสผ่านของตนเองในการใช้งานอย่างสม่าเสมอ
อย่างน้อยทุก ๆ 90 วัน หรื อตามหลักเกณฑ์ซ่ ึ งผูด้ ูแลระบบกาหนด และต้องยินยอมให้ผดู ้ ูแล
ระบบดาเนินการใด ๆ เพื่อให้เกิดความมัน่ คงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อสาร
ผูใ้ ช้งานต้องเก็บรักษารหัสผ่านให้เป็ นความลับ และระมัดระวังป้ องกันรหัสผ่านของตนเอง
ในการใช้ง านไม่ ให้รั่วไหลไปยังผูอ้ ื่ น และไม่ ม อบให้ผูอ้ ื่ นนาไปใช้ไม่ ว่าด้วยเหตุ ใ ด ๆ
ทั้งสิ้ น เว้นแต่กรณี ผใู ้ ช้งานที่มีอานาจอนุ มตั ิใด ๆ ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อสารไม่สามารถปฏิ บตั ิ หน้าที่ อนั จะเป็ นเหตุ ใ ห้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อสารไม่สามารถดาเนิ นการต่อไปได้ ให้แต่งตั้งผูป้ ฏิบตั ิงานแทนในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อ
ใช้เป็ นหลักฐานในการตรวจสอบการใช้สิทธิ และหลังจากผูป้ ฏิ บตั ิงานแทนดาเนิ นการ
เรี ยบร้อยแล้ว ให้ผใู ้ ช้งานซึ่ งเป็ นเจ้าของรหัสผ่านทาการเปลี่ยนรหัสผ่านโดยทันที
ก าหนดให้ ร หัส ผ่า นต้อ งมี ม ากกว่า หรื อ เท่ า กับ 8 ตัว อัก ษร โดยมี ก ารผสมกัน ระหว่า ง
ตัวอักษรที่เป็ นตัวพิมพ์ปกติ ตัวเลข และสัญลักษณ์เข้าด้วยกัน
ไม่กาหนดรหัสผ่านอย่างเป็ นแบบแผน เช่น “abcdef” “aaaaaa” “12345”
ไม่กาหนดรหัสผ่านที่เกี่ยวข้องกับผูใ้ ช้งาน เช่นชื่อสกุล วัน เดือน ปี เกิด ที่อยู่
ไม่กาหนดรหัสผ่านเป็ นคาศัพท์ที่อยูใ่ นพจนานุกรม
ไม่ ใ ช้ ร หั ส ผ่ า นส่ ว นบุ ค คลส าหรั บ การใช้ แ ฟ้ ม ข้อ มู ล ร่ ว มกับ บุ ค คลอื่ น ผ่ า นเครื อ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์
ไม่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ช่วยในการจารหัสผ่านส่ วนบุคคลอัตโนมัติ
ไม่จดหรื อบันทึกรหัสผ่านส่ วนบุคคลไว้ในสถานที่ที่ง่ายต่อการสังเกตเห็นของบุคคลอื่น
ผูใ้ ช้งานต้องไม่ใช้รหัสผ่านเดียวกันในกรณี ใช้ในการปฏิบตั ิงาน และในกรณี ใช้งานส่ วนตัว
ผูใ้ ช้งานต้องออกจากระบบ (Log off) ทันที เมื่อไม่ใช้งาน เพื่อป้ องกันผูใ้ ช้งานอื่นลักลอบ
ใช้สิทธิในการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารและ
ผูใ้ ช้งานต้องเปลี่ยนรหัสผ่านทันทีหากสงสัยว่ารหัสผ่านเกิดการรั่วไหล

การบริ หารจัดการการเข้าถึงของผูใ้ ช้งาน
ผูใ้ ช้งานต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบข้อมูลและระบบงาน

หน้ าที่ 8/36
แก้ ไขครั้งที่ 00
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จากัด (มหาชน) และบริษัทในเครื อ
เรื่ อง แนวปฏิบัตใิ นการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยด้ านสารสนเทศ

-

-

-

-
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เจ้าของข้อมูล และ/หรื อ เจ้าของระบบงาน จะอนุ ญาตให้ผใู ้ ช้งานเข้าสู่ ระบบเฉพาะในส่ วน
ที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ
ผูด้ ูแลระบบ มีหน้าที่ในการตรวจสอบการอนุ มตั ิ และกาหนดสิ ทธิ ในการผ่าน เข้าสู่ ระบบ
ให้แก่ผูใ้ ช้งาน ในการขออนุ ญาตเข้าระบบงานนั้น ต้องทาบันทึกและกรอกแบบข้อมูลคา
ขอลงในฟอร์ ม “IT service request”ตามที่แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศกาหนด และให้มี
การลงนามอนุ ม ตั ิ เอกสารดัง กล่ า วโดยผูม้ ี อานาจที่ เป็ นเจ้า ของข้อมู ล และ/หรื อ เจ้า ของ
ระบบงาน เพื่อเก็บไว้เป็ นหลักฐาน
การลงทะเบียนเจ้าหน้าที่ กาหนดให้มีข้ นั ตอนปฏิบตั ิสาหรับการลงทะเบียนเจ้าหน้าที่ใหม่
หรื อเมื่อย้าย/เปลี่ ยนตาแหน่ งงานใหม่/ลาออก/เกษียณ ภายในบริ ษทั หน่ วยงาน/ผูใ้ ช้งาน
ต้องทาบันทึก และกรอกแบบฟอร์ม“IT service request”ตามที่แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
กาหนด เพื่อให้มีสิทธิ หรื อยกเลิกสิ ทธิ ต่าง ๆ ในการใช้งาน
ผูใ้ ช้งานรายใหม่หรื อส่ วนงานต้นสังกัด ต้องทาการกรอกข้อมูลเพื่อขอลงทะเบียนในแบบ
“IT service request” และได้รับ อนุ ม ตั ิ จะหัวหน้า ส่ วนงานต้นสั ง กัด จากนั้นส่ ง ค าขอให้
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูด้ ู แลระบบจะก าหนดสิ ท ธิ ก ารเข้า ถึ ง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารให้
เหมาะสมกับการใช้งานและหน้าที่ความรับผิดชอบของผูใ้ ช้งาน โดยได้รับความเห็ นชอบ
ํ
จากผูม้ ีอานาจเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร และจะมีการทบทวนสิ ทธิ อย่างสม่าเสมอ
หรื ออย่าง
น้อยปี ละ 1 ครั้ง หรื อในกรณี ที่มีคาสั่งย้าย/เปลี่ยนตาแหน่งงานใหม่/ลาออก/เกษียณ หรื อใน
กรณี ที่หน่ วยงานต้นสังกัด มี บนั ทึ กถึ งผูอ้ านวยการแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ หรื อผู ้
ได้รับมอบหมาย เพื่อให้มีสิทธิหรื อยกเลิกสิ ทธิ ต่าง ๆ ในการใช้งาน

การบริ หารจัดการการเข้าถึงข้อมูลตามระดับชั้นความลับ
ดูแลระบบ มีการกาหนดชั้นความลับของข้อมูล วิธีปฏิบตั ิในการจัดเก็บข้อมูลและวิธีปฏิบตั ิ
ในการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลแต่ละประเภทชั้นความลับ รวมทั้งการเข้าถึงโดยตรง และ
การเข้าถึงผ่านระบบงาน รวมถึงวิธีการทาลายข้อมูลแต่ละประเภทชั้นความลับ
เจ้า ของข้อ มู ล จะต้อ งมี ก ารทบทวนความเหมาะสมของสิ ท ธิ ใ นการเข้า ถึ ง ข้อ มู ล ของ
ผูใ้ ช้งานเหล่ านี้ อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ ง เพื่อให้มนั่ ใจได้ว่าสิ ทธิ ต่าง ๆ ที่ ให้ไว้ยงั คงมี ความ
เหมาะสม

หน้ าที่ 9/36
แก้ ไขครั้งที่ 00
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จากัด (มหาชน) และบริษัทในเครื อ
เรื่ อง แนวปฏิบัตใิ นการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยด้ านสารสนเทศ

-

-
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วิธีปฏิบตั ิในการควบคุ มการเข้าถึงข้อมูลแต่ละประเภทชั้นความลับ ทั้งการเข้าถึงโดยตรง
และการเข้าถึ งผ่านระบบงาน ผูด้ ู แลระบบมี การกาหนดรายชื่ อผูใ้ ช้งาน (User Account)
และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ในการตรวจสอบตัวตนจริ งของผูใ้ ช้ขอ้ มู ลในแต่ละชั้น
ความลับข้อมูล
การรับส่ งข้อมูลระดับชั้นความลับ ตั้งแต่ช้ นั “ลับ” ขึ้นไปผ่านเครื อข่ายสาธารณะ ต้องได้รับ
การเข้ารหัส (Encryption) ที่เป็ นมาตรฐานสากล เช่น SSL, VPN , HTTPS
มีมาตรการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของข้อมูลในกรณี ที่นาเครื่ องคอมพิวเตอร์ ออกนอก
พื้นที่ของแผนกงาน หรื อกรณี ส่งเครื่ องคอมพิวเตอร์ ไปตรวจซ่อมเจ้าของข้อมูลต้องสารอง
ข้อมูลไว้ในสื่ อบันทึกข้อมูล และลบข้อมูลสาคัญที่เก็บอยูใ่ นเครื่ องคอมพิวเตอร์ ออกก่อน

การควบคุมการเข้าถึงระบบเครื อข่ายสื่ อสาร

เป็ นการควบคุ มบุคคลที่เข้าสู่ ระบบเครื อข่ายสื่ อสาร รวมถึ งการควบคุ มป้ องกันการบุกรุ กได้อย่าง
เป็ นระบบ และให้สามารถเข้าถึ งระบบสารสนเทศได้แต่เพียงบริ การที่ได้รับอนุ ญาตให้เข้าถึ งเท่านั้น โดย
ผูด้ ูแลระบบจะต้องทาการออกแบบระบบเครื อข่ายสื่ อสารตามกลุ่มของบริ การระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสารที่ มี ก ารใช้ง าน กลุ่ ม ของผูใ้ ช้ง าน และกลุ่ ม ของระบบสารสนเทศ ได้แก่ Internal Zone,
External Zone และ DMZ Zone เป็ นต้น จึงต้องมีการกาหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย ดังนี้
-

-

-

ผูใ้ ช้งานสามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศได้แต่เพียงบริ การที่ได้รับอนุญาต ให้เข้าถึงเท่านั้น
ผูใ้ ช้งานที่ตอ้ งการเข้าถึงระบบเครื อข่ายสื่ อสาร จะต้องขอใช้งานกับผูด้ ูแลระบบ โดยกรอก
ข้อมูลลงในระบบ “IT service request” และต้องได้รับ พิจารณาอนุ ญาตจากผูอ้ านวยการ
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศหรื อผูไ้ ด้รับมอบหมายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ผูด้ ู แลระบบต้องท าการลงทะเบี ย นก าหนดสิ ท ธิ ผูใ้ ช้ง านในการเข้า ถึ ง ระบบ เครื อข่ า ย
สื่ อสารให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงานก่อนเข้าใช้ระบบเครื อข่าย
สื่ อสาร รวมทั้งมีการทบทวนสิ ทธิ การเข้าถึงอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
ผูด้ ู แลระบบจะต้องทาการลงทะเบียนอุปกรณ์ทุกตัวที่ใช้ติดต่อระบบเครื อข่ายสื่ อสารจาก
แบบคาขอขึ้ นทะเบี ยนอุ ปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และเครื อข่ายสื่ อสาร โดยกรอกข้อมู ลลงใน
ระบบ “IT service request”

หน้ าที่ 10/36
แก้ ไขครั้งที่ 00
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จากัด (มหาชน) และบริษัทในเครื อ
เรื่ อง แนวปฏิบัตใิ นการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยด้ านสารสนเทศ

-

-

-
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ผูด้ ูแลระบบ จัดให้มีซอฟท์แวร์ สาหรับบริ หารจัดการและควบคุมระบบเครื อข่าย (Network
Management System) ซึ่ งสามารถระบุอุปกรณ์บนเครื อข่าย (Equipment Identification) ถึง
ระดับ IP address, Computer name, MAC address
มีการจัดทาผังการเชื่อมโยงเครื อข่าย และมีการปรับปรุ งให้เป็ นปั จจุบนั เสมอ
มีการจัดแบ่งแยกส่ วนเครื อข่ายสื่ อสาร /กลุ่ม เพื่อป้ องกันและควบคุมการเข้าถึงได้แก่ ส่ วน
ที่ เป็ นสาธารณะ ส่ วนที่ เชื่ อมต่ อภายใน ส่ วนที่ เกี่ ย วข้องกับ สิ นทรั พ ย์ส าคัญหรื อ ที่ เ ป็ น
อันตรายกลุ่มของบริ การสารสนเทศ กลุ่มผูใ้ ช้งาน และกลุ่มของระบบสารสนเทศ
มีการใช้ VLAN ในแต่ละส่ วนเครื อข่ายสื่ อสาร /กลุ่ม เช่น กลุ่มของบริ การสารสนเทศ กลุ่ม
ผูใ้ ช้งาน และกลุ่มของระบบสารสนเทศ
มีการติดตั้งอุ ปกรณ์ Gateway กั้นไว้ระหว่างเครื อข่ายสื่ อสาร เพื่อเป็ นตัวควบคุ มข้อมู ลที่
สื่ อสารกันระหว่างเครื อข่ายสื่ อสาร
อุปกรณ์ในเครื อข่ายสื่ อสารมีการปรับแต่งให้สามารถควบคุมหรื อกรองข้อมูลที่สื่อสารกัน
ระหว่างเครื อข่าย
มีการควบคุ มและป้ องกันให้ปลอดภัย เช่ น การใช้การตรวจสอบตัวตน การเข้ารหัสผ่าน
การเลือกกาหนดความถี่ช่องสัญญาณเอง
มีการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการ กระทาความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560
มีการตรวจสอบการทางานของระบบเครื อข่ายสื่ อสารและอุปกรณ์ เครื อข่าย สื่ อสารอย่าง
สม่าเสมอเป็ นประจาทุกวัน
มีการตั้งค่า และการปรับแต่งค่า (Configuration) ที่ถูกต้องเหมาะสม และ เป็ นปัจจุบนั
มีการเฝ้าระวังระบบเครื อข่ายสื่ อสาร
มีการสารองข้อมูลการตั้งค่าของอุปกรณ์เครื อข่ายสื่ อสาร
มีการ Update patch หรื อ Release ของซอฟต์แวร์ระบบหรื อ Firmware
มีการตรวจสอบช่ องโหว่ของอุปกรณ์และเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย ที่ให้บริ การในระบบ
เครื อข่ายสื่ อสารของบริ ษทั
มีการทดสอบการบุกรุ กเครื อข่ายสื่ อสาร

หน้ าที่ 11/36
แก้ ไขครั้งที่ 00
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จากัด (มหาชน) และบริษัทในเครื อ
เรื่ อง แนวปฏิบัตใิ นการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยด้ านสารสนเทศ
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-
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มีการควบคุมการเข้าถึงระบบเครื อข่ายสื่ อสารจากภายใน และการควบคุมการเชื่ อมต่อทาง
เครื อข่าย
การขอติดตั้งจุดเพื่อเชื่ อมต่อเข้าเครื อข่ายของห้องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ และเครื อข่าย
ต้องทาเป็ นหนังสื อและได้รับอนุ ญาตจากผูอ้ านวยการแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศหรื อผู ้
ได้รับมอบหมาย
ดูแลและปรับปรุ งสิ ทธิ การเข้าถึงและใช้งานเครื อข่ายของผูใ้ ช้งานอยูเ่ สมอ
มีอุปกรณ์ ในการกรองการรั บส่ ง ข้อมู ล เช่ น อี เมล์ การรั บส่ งแฟ้ ม ข้อมู ลการเข้าถึ ง แบบ
โต้ตอบหรื อการแช็ท การเข้าถึงโปรแกรมประยุกต์
จากัดช่วงวันหรื อช่วงเวลาในการอนุญาตให้เชื่อมต่อตามความจาเป็ น

1.8

การควบคุมการกาหนดเส้นทางบนเครื อข่าย
มีการควบคุมการกาหนดเส้นทางบนเครื อข่ายบนอุปกรณ์เครื อข่าย ได้แก่ Core switch,
Edge Switch, Router เป็ นต้น
มี อุป กรณ์ Gateway ในการตรวจสอบต้นทางและปลายทาง ณ จุ ดควบคุ ม ที่ อยู่ระหว่าง
เครื อข่ายภายใน โดยการใช้ Proxy Server หรื อ Network Access Controller (NAC)
มี ก ารก าหนดโปรโตคอล สิ ท ธิ IP Address ในการเชื่ อมโยงเครื อข่ า ย ของอุ ป กรณ์ และ
ผูใ้ ช้งานเครื อข่ายให้เหมาะสม
มีการกาหนดโปรโตคอล และพอร์ ตการใช้งานของแต่ละกลุ่มผูใ้ ช้งาน เช่ น HTTP, FTP,
SMTP, TELNET
มีการกาหนด VLAN เพื่อควบคุมและกาหนดสิ ทธิ การใช้งาน

1.9

การระบุและพิสูจน์ตวั ตนของผูใ้ ช้งาน
มีการพิสูจน์ตวั ตนสาหรับผูใ้ ช้งาน โดยต้องแสดงตัวตนด้วยชื่อผูใ้ ช้งาน พิสูจน์ยนื ยันตัวตน
ด้วยการใช้รหัสผ่านในการเข้าสู่ เครื อข่าย

1.10

การติดตั้งอุปกรณ์ Firewall เพื่อรักษาความปลอดภัยของระบบเครื อข่าย
ผูด้ ูแลระบบมีหน้าที่ในการบริ หารจัดการ การติดตั้ง และกาหนดค่า ของ Firewall ทั้งหมด
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การ เปลี่ยนแปลงค่าต่าง ๆ ของอุปกรณ์ Firewall ในแต่ละครั้ง ได้แก่ ค่าพารามิเตอร์ การกาหนดค่า
ใช้บริ การ และการกาหนดระบบเครื อข่ายสื่ อสารต่าง ๆ ให้สามารถเชื่ อมต่อกับระบบเครื อข่ายสื่ อสารของ
บริ ษทั โดยได้รับอนุญาตจากผูอ้ านวยการแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศหรื อผูไ้ ด้รับมอบหมาย
การกาหนดค่าเริ่ มต้นพื้นฐานของทุกระบบเครื อข่ายสื่ อสาร จะต้อง เป็ นการปฏิเสธทั้งหมด
การเชื่ อมต่อระบบอินเทอร์ เน็ตและบริ การระบบอินเทอร์ เน็ตที่ไม่ได้ รับการอนุ ญาตตาม
นโยบาย ทุกเส้นทางจะต้องถูกบล็อก (Block) โดย Firewall
การเข้าถึงตัวอุปกรณ์ Firewall จะต้องสามารถเข้าถึงได้เฉพาะผูท้ ี่ได้รับมอบหมายให้ดูแล
จัดการเท่านั้น
ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เข้าออกอุปกรณ์ Firewall จะต้อง จัดเก็บไว้ที่อุปกรณ์
จัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ที่น่าเชื่ อถื อและมีการเข้ารหัสข้อมูลเพื่อป้ องกันการ
แก้ไขหรื อเปลี่ยนแปลง และต้องจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ไม่นอ้ ยกว่า 90 วัน
ผูด้ ูแลระบบต้องตรวจสอบเหตุการณ์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ พฤติกรรมการใช้งาน
กิจกรรม และบันทึกปริ มาณข้อมูลการเข้าใช้งานระบบเครื อข่ายเป็ นประจาทุกวัน
การกาหนดการให้บริ การระบบอินเทอร์ เน็ตกับเครื่ องคอมพิวเตอร์ ลูกข่ายจะเปิ ดพอร์ ตใน
Firewall สาหรั บการเชื่ อมต่อพื้ นฐานของโปรแกรมทัว่ ไปที่ อนุ ญาตให้ใช้งาน ซึ่ งหากมี
ความจาเป็ นที่จะใช้งานนอกเหนื อจากที่กาหนดไว้จะต้องมีการเปิ ดพอร์ ตให้เป็ นกรณี พิเศษ
ต้องทาหนังสื อและได้รับอนุญาตจากผูอ้ านวยการแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศหรื อผูไ้ ด้รับ
มอบหมายการกาหนดค่าการให้บริ การของเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายในแต่ละ ส่ วนของ
ระบบเครื อข่ายสื่ อสาร จะต้องกาหนดค่าอนุ ญาตใน Firewall เฉพาะพอร์ ตการเชื่ อมต่อที่
จาเป็ นต่อ การให้บริ การเท่านั้น โดยจะต้องถูกระบุให้กบั เครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายเป็ นราย
เครื่ องที่ให้บริ การจริ ง
เครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายที่ให้บริ การระบบงานสารสนเทศต่าง ๆ จะต้องไม่อนุ ญาตให้มี
การเชื่ อมต่อเพื่อใช้งานระบบอิ นเทอร์ เน็ ต เว้นแต่มีความจาเป็ น โดยจะต้องกาหนด เป็ น
กรณี ไป
การสารองข้อมูลการกาหนดค่าต่าง ๆ ของอุปกรณ์ Firewall จะต้องสารองข้อมูลเป็ นประจา
ทุกสัปดาห์ หรื อทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการกาหนดค่าในอุปกรณ์ Firewall
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ผูด้ ูแลระบบมีสิทธิ ที่จะระงับการใช้งานของเครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่มีพฤติกรรมการใช้งานที่
ผิดนโยบาย หรื อเกิดจากการทางานของโปรแกรมที่มีความเสี่ ยงต่อความปลอดภัยจนกว่าจะ
ได้รับการแก้ไข
การเชื่ อมต่อในลักษณะของการ Remote Login จากภายนอกผ่านระบบเครื อข่ายสื่ อสาร
มายังเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย หรื ออุปกรณ์ ระบบเครื อข่ายสื่ อสารภายใน จะต้องบันทึก
รายการของการดาเนินการตามแบบคาขออนุญาตเปิ ดบริ การใน Firewall และจะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากผูด้ ูแลระบบก่อน
ผูล้ ะเมิดนโยบายด้านความปลอดภัยของ Firewall จะถูกระงับการใช้งานระบบอินเทอร์ เน็ต
หรื อการเชื่อมต่อระบบเครื อข่ายสื่ อสารภายในโดยทันที

การติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับและป้ องกันการบุกรุ ก (IDS/IPS)
การติ ดตั้งระบบ IDS/IPS เพื่อตรวจสอบหรื อเฝ้ าระวัง หรื อมอนิ เตอร์ เ หตุ การณ์ ต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นจากการใช้งานของบุคคลที่เข้าใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ หรื อระบบเครื อข่ายสื่ อสาร
ของหน่วยงานในลักษณะที่ผิดปกติ เช่นการพยายามที่จะทาลายความลับ (Confidentiality)
ความคงสภาพ (Integrity) และความพร้ อ มใช้ง าน (Availability) ของข้อ มู ล หรื อ การ
หลีกเลี่ยงระบบการรักษาความ ปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
โดยการบุกรุ กดังกล่าวเกิ ดจากการที่ผูบ้ ุกรุ กเข้าถึ ง ระบบจากอินเทอร์ เน็ต หรื อการที่ผูใ้ ช้
ภายในพยายามเข้าถึ งหรื อกระทาในสิ่ งที่ไม่ได้รับอนุ ญาต หรื อการที่ผูใ้ ช้พยายามใช้สิทธิ
พิเศษของตนในทางที่ผดิ
การติดตั้งระบบ IDS/IPS ให้ครอบคลุมระบบคอมพิวเตอร์ และระบบ เครื อข่ายสื่ อสารของ
บริ ษทั ทั้งหมด รวมถึงเส้นทางข้อมูลจราจร ทั้งที่เชื่ อมต่อสู่ ระบบเครื อข่ายสื่ อสารภายนอก
และภายในทุกเส้นทาง
ระบบคอมพิวเตอร์ ท้ งั หมดที่ สามารถเข้าถึ งได้จากระบบเครื อข่ายสื่ อสาร ภายนอกหรื อ
เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต จะต้องผ่านการตรวจสอบจากระบบ IDS/IPS
ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ที่ผา่ นเข้าออกระบบ IDS/IPS จะต้องมีการบันทึกไม่นอ้ ยกว่า
90 วัน
ผูด้ ูแลระบบต้องตรวจสอบ และ Update Patch / Signature ของระบบ IDS /IPS เป็ นประจา
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หรื อทุกครั้งที่มี Signature เวอร์ ชนั่ ใหม่ให้อพั เดท
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ผูด้ ูแลระบบต้องตรวจสอบเหตุการณ์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ พฤติกรรมการใช้งาน
กิจกรรม และบันทึกปริ มาณข้อมูลการเข้าใช้งานระบบเครื อข่ายเป็ นประจาทุกวัน
ระบบ IDS/IPS ทางานภายใต้กฎควบคุ มพื้ นฐานของ Firewall ที่ใช้ ในการเข้าถึ ง ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
พฤติ กรรมการใช้งาน กิ จกรรม หรื อเหตุ การณ์ ท้ งั หมด ที่ มีความเสี่ ยงต่อการบุ กรุ ก การ
โจมตีระบบ พฤติกรรมที่น่าสงสัย หรื อการพยายามเข้าระบบ ทั้งที่ประสบความสาเร็ จและ
ไม่ประสบความสาเร็ จ ต้องรายงานให้ผบู ้ งั คับบัญชาทราบตามลาดับชั้นทันทีที่ตรวจพบ
ผูด้ ูแลระบบมีสิทธิ ในการยุติการเชื่ อมต่อระบบเครื อข่ายสื่ อสารของเครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่มี
พฤติกรรมเสี่ ยงต่อการบุกรุ กระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร โดยไม่ตอ้ งมีการ
แจ้งแก่ผใู ้ ช้งานล่วงหน้า และรายงานให้ผบู ้ งั คับบัญชาทราบ

การควบคุมการเข้าถึงระบบเครื อข่ายสื่ อสารจากภายนอก
การอนุญาตให้ผใู ้ ช้งานเข้าสู่ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร หรื อคอมพิวเตอร์
ระยะไกลจากภายนอก (Remote) ผ่านเครื อข่ายสื่ อสาร ต้องอยูบ่ นพื้นฐานของความจาเป็ น
เท่านั้น และไม่เปิ ดพอร์ ตใน Firewall หรื ออุ ปกรณ์ สื่อสารที่ ใช้ตลอดเวลาโดยไม่จาเป็ น
และตัดช่องทางการเชื่ อมต่อเข้าสู่ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารจากภายนอก
ทันทีเมื่อไม่ได้ใช้งานแล้ว
วิธีการใด ๆ ก็ตามที่สามารถเข้าสู่ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารหรื อระบบ
คอมพิ ว เตอร์ ร ะยะไกลจากภายนอก ต้อ งได้รั บ การอนุ ญ าตจากผู ้อ านวยการแผนก
เทคโนโลยีสารสนเทศหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายก่อน ตามแบบคาขออนุ ญาตเปิ ดบริ การใน
Firewall และมี ก ารควบคุ ม อย่ า งเข้ม งวดก่ อ นน ามาใช้ และผู ้ใ ช้ ง านต้อ งปฏิ บ ัติ ต าม
ข้อกาหนดของการเข้าสู่ ระบบอย่างเคร่ งครัด
การให้ สิ ทธิ ใ นการเข้ า สู่ ร ะบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสารหรื อระบบ
คอมพิวเตอร์ ระยะไกลจากภายนอก ผูใ้ ช้งานต้องแสดงหลักฐานระบุ เหตุผลหรื อ ความ
จาเป็ นในการปฏิบตั ิงาน และต้องได้รับอนุมตั ิจากผูอ้ านวยการแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย
การเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารหรื อระบบคอมพิวเตอร์ ระยะไกล
จากภายนอก โดยเครื่ องคอมพิวเตอร์ เครื่ องคอมพิวเตอร์ แบบพกพา อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

หน้ าที่ 15/36
แก้ ไขครั้งที่ 00
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จากัด (มหาชน) และบริษัทในเครื อ
เรื่ อง แนวปฏิบัตใิ นการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยด้ านสารสนเทศ

-

-

1.13

มีผลบังคับใช้ วนั ที่
21 พฤศจิกายน 2562

แบบพกพา รวมถึงอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ ต้องมีการควบคุมพอร์ตใน Firewall ที่ใช้ในการ
เข้าสู่ ระบบอย่างรัดกุม และมีการแบ่งช่องสัญญาณอย่างชัดเจน
มี ก ารพิ สู จน์ ตวั ตนส าหรั บ ผูใ้ ช้งานที่ อยู่ภายนอก โดยต้องแสดงตัวตนด้วยชื่ อผูใ้ ช้ การ
พิสูจน์ยืนยันตัวตนด้วยการใช้รหัสผ่าน และการเข้าสู่ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อสารหรื อระบบคอมพิวเตอร์ จากอิ นเทอร์ เน็ตนั้น จะมีการตรวจสอบเพื่อพิสูจน์ตวั ตน
ของผูใ้ ช้งานด้วย
มีการใช้อุปกรณ์พิเศษเพื่อยืนยันตัวตนอย่างเข้มข้นในการเข้าสู่ ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับ
ข้อมูลที่เป็ นชั้นข้อมูลที่ใช้ภายในบริ ษทั และชั้นข้อมูลตั้งแต่ช้ นั “ลับ” แทนการใช้รหัสผ่าน
เช่นการใช้อุปกรณ์ Token เมื่อต้องปฏิบตั ิงานภายนอกองค์กร

การควบคุมการเข้าถึงระบบเครื อข่ายสื่ อสารแบบไร้สาย
ผูด้ ู แลระบบต้องกาหนดตาแหน่ งการวางอุ ปกรณ์ กระจายสัญญาณให้เหมาะสมเป็ นการ
ควบคุมไม่ให้สัญญาณของอุปกรณ์รั่วไหลออกไปนอกบริ เวณที่ใช้งาน เพื่อป้ องกันไม่ให้ผู ้
โจมตีสามารถรับส่ งสัญญาณจากภายนอกอาคารหรื อบริ เวณขอบเขตที่ควบคุมได้
ผูด้ ูแลระบบต้องเลือกใช้กาลังส่ งให้เหมาะสมกับพื้นที่ใช้งานและทาการสารวจว่าสัญญาณ
รั่วไหลออกไปภายนอกหรื อไม่
ผูด้ ูแลระบบต้องทาการเปลี่ยนค่า SSID (Service Set Identifier) ชื่อผูใ้ ช้งานและรหัสผ่าน ที่
ถูกกาหนดเป็ นค่าตั้งต้นจากผูผ้ ลิตทันทีที่นา Access Point มาใช้งาน
ผูด้ ู แลระบบต้องกาหนดค่า ในการเข้ารหัสข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ รับและอุปกรณ์ กระจาย
สั ญ ญาณเพื่ อ ให้ ย ากต่ อ การดัก จับ และปลอดภัย อย่ า งน้ อ ยคื อ WPA (Wi-Fi Protected
Access)
ผูด้ ู แ ลระบบต้อ งเลื อ กใช้วิธี ก ารควบคุ ม MAC Address หรื อ ชื่ อ ผู ใ้ ช้แ ละรหัส ผ่า นของ
ผูใ้ ช้งานที่มีสิทธิ ในการเข้าใช้งานระบบเครื อข่ายสื่ อสารแบบไร้สาย โดยจะอนุ ญาตเฉพาะ
อุปกรณ์ที่มี MAC Address ชื่อผูใ้ ช้ และรหัสผ่านตามที่กาหนดไว้เท่านั้น
ผูด้ ู แ ลระบบต้อ งมี ก ารติ ด ตั้ง Firewall ระหว่า งระบบเครื อ ข่ า ยสื่ อ สารแบบไร้ ส าย กับ
เครื อข่ายสื่ อสารภายในบริ ษทั

หน้ าที่ 16/36
แก้ ไขครั้งที่ 00
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จากัด (มหาชน) และบริษัทในเครื อ
เรื่ อง แนวปฏิบัตใิ นการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยด้ านสารสนเทศ
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-

1.14

ผูด้ ูแลระบบต้องใช้ซอฟต์แวร์ หรื อฮาร์ ดแวร์ ตรวจสอบการทางานของเครื่ องคอมพิวเตอร์ /
อุปกรณ์ ที่อนุ ญาตให้เชื่ อมต่อเครื อข่ายสื่ อสารแบบไร้ สายได้ และบันทึกข้อมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร์ ที่ใช้งานระบบเครื อข่ายไร้สายไว้ไม่นอ้ ยกว่า 90 วัน
การควบคุมการเข้าถึงระบบปฏิบตั ิการ
เป็ นการควบคุมบุคคลเข้าสู่ ระบบปฏิบตั ิการที่อยูภ่ ายใต้ระบบเครื อข่ายสื่ อสารของบริ ษทั เพื่อรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูล และทรัพยากร จึงต้องมีการกาหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย ดังนี้
มีการพิสูจน์ตวั ตนสาหรับผูใ้ ช้งานโดยต้องแสดงตัวตนด้วยชื่อผูใ้ ช้งาน
การเข้าสู่ ระบบปฏิบตั ิการจะมีการตรวจสอบเพื่อพิสูจน์ตวั ตนของผูใ้ ช้งานโดยอัตโนมัติ
จากระบบ Active Directory (AD) หรื อ Radius Server

1.15

การติดตั้งโปรแกรมอรรถประโยชน์เพื่อใช้งานร่ วมกับระบบปฏิบตั ิการ
ต้องไม่ติดตั้งโปรแกรมซอฟแวร์ ที่ละเมิดลิขสิ ทธิ์
ต้องติดตั้งโปรแกรมตามภารกิจและไม่ติดตั้งโปรแกรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงาน
แผนกเทคโนโลยีส ารสนเทศ ก าหนดมาตรการการควบคุ ม การหมดเวลาใช้ง านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (Session time-out) เมื่อมีการว่างเว้นจากการใช้งาน
ในระยะเวลาหนึ่งเพื่อยุติการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารนั้น
กาหนดให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร มีการยุติการใช้งานรวมถึงปิ ดการ
ใช้งานในกรณี ที่ไม่มีกิจกรรมการใช้งานภายในช่วงระยะเวลา 3600 วินาที เพื่อป้ องกันการ
เข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต
มีกลไกในการยกเลิกการใช้โปรแกรมประยุกต์ และการเชื่ อมต่อเข้าสู่ ระบบโดยอัตโนมัติ
เมื่อไม่มีการใช้งานตามระยะเวลาที่กาหนด

1.16

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ กาหนดมาตรการจากัดระยะเวลาการเชื่อมต่อระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร (Limitation of connection time) สาหรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสาร หรื อแอพพลิเคชันที่มีความเสี่ ยง หรื อมีความสาคัญสู ง เพื่อให้มีความมัน่ คง
ปลอดภัย ดังนี้

หน้ าที่ 17/36
แก้ ไขครั้งที่ 00
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จากัด (มหาชน) และบริษัทในเครื อ
เรื่ อง แนวปฏิบัตใิ นการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยด้ านสารสนเทศ
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1.17

กาหนดระยะเวลาในการเชื่ อมต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารที่ใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานต่าง ๆ เมื่อผูใ้ ช้งานไม่มีการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
เกินกว่า 3600 วินาที กาหนดให้ระบบยุติการใช้งานของผูใ้ ช้งาน
การควบคุมการเข้าถึงระบบเทคโนโลยี โปรแกรมประยุกต์และแอพพลิเคชัน่
เป็ นการเข้าสู่ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมประยุกต์ และแอพพลิ เคชัน่ ของบริ ษทั เพื่อ
ความปลอดภัยของข้อมูล จึงต้องมีการกาหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย ดังนี้
มีการแบ่งแยกสภาพแวดล้อมการใช้งานโดยกาหนดให้ เครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายที่ติดตั้ง
ระบบงานที่สาคัญกาหนดให้อยู่ใน Server Zone ส่ วนเครื่ องแม่ข่ายระบบงานที่ให้บริ การ
บุ คคลทัว่ ไปซึ่ งมี ความไวต่อการถู กรบกวนและมี ความเสี่ ยงสู ง จาเป็ นต้องเฝ้ าระวังเป็ น
พิเศษ กาหนดให้อยูใ่ น Demilitarized Zone (DMZ)
มี ก ารพิ สู จน์ ตวั ตนส าหรั บ ผูใ้ ช้ง านก่ อ นเข้าใช้งานระบบ เป็ นไปตาม “แนวปฏิ บตั ิ ก าร
บริ หารจัดการรหัสผ่านสาหรับผูใ้ ช้งาน” และ “แนวปฏิบตั ิการบริ หารจัดการสิ ทธิผใู ้ ช้งาน”
การป้ อนรหัสผ่าน ระบบต้องทาการเข้ารหัสเพื่อป้ องกันมิให้ผอู ้ ื่น ทราบรหัสผ่าน
มีการตัดการใช้งานออกจากระบบอัตโนมัติ เมื่อผูใ้ ช้งานไม่ตอบสนองเป็ นเวลาเกิน 3600
วินาที
มีการเข้ารหัสข้อมูลที่อยูใ่ นชั้นความลับในระบบฐานข้อมูล

2

แนวทางปฏิบัติการบริหารจัดการห้ องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ และเครื อข่ าย

2.1

การจัดการบริ เวณพื้นที่โดยรอบ (Physical Security Management)
พื้นที่ที่มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารอยูภ่ ายใน (Data Center) มีการแบ่งพื้นที่สาคัญ
เป็ นส่ วนๆ ดังนี้
ส่ วนเครื่ องแม่ข่ายและอุปกรณ์ระบบเครื อข่าย
ส่ วนระบบปรับอากาศ

2.2

การควบคุมการเข้า-ออก (Physical entry controls) ห้องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ และเครื อข่าย
มีข้ นั ตอนการขออนุญาต การกาหนดสิ ทธิ และควบคุมการเข้าห้องควบคุมระบบ
คอมพิวเตอร์ และเครื อข่าย

หน้ าที่ 18/36
แก้ ไขครั้งที่ 00
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จากัด (มหาชน) และบริษัทในเครื อ
เรื่ อง แนวปฏิบัตใิ นการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยด้ านสารสนเทศ

-

-
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มีระบบการบันทึกวันและเวลาการเข้า-ออกพื้นที่โดยอัตโนมัติ เกี่ยวกับตัวบุคคลและเวลาที่
ผ่าน เข้า-ออก เพื่อใช้ในการตรวจสอบในภายหลังเมื่อมีความจาเป็ น
มี ก ารควบคุ ม การเข้า ออกห้องควบคุ ม ระบบคอมพิวเตอร์ และเครื อข่ ายด้วยการใช้บตั ร
ประจาตัวหรื อลายนิ้วมือ หรื อใช้บตั รประจาตัวและรหัสผ่าน เพื่อพิสูจน์ตวั ตนของผูม้ ีสิทธิ
มี ก ารดู แ ลและเฝ้ า ระวัง การปฏิ บ ัติ ง านของบุ ค คลภายนอกในขณะที่ ป ฏิ บ ัติ ง านใน
ห้องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ และเครื อข่าย จนกระทัง่ เสร็ จสิ้ นภารกิจ เพื่อป้ องกันการสู ญ
หายของทรัพย์สิน หรื อป้ องกันการเข้าถึงทางกายภาพโดยไม่ได้รับอนุญาต
บุคคลภายนอกต้องติดบัตรให้เห็นเด่นชัดตลอดระยะเวลาที่อยูภ่ ายในห้องควบคุม
ไม่อนุญาตให้ผไู ้ ม่มีกิจเข้าไปในพื้นที่หรื อบริ เวณที่มีความสาคัญในห้องควบคุม
สร้างความเข้าใจและตระหนักในกฎเกณฑ์หรื อข้อกาหนดต่าง ๆ ที่ตอ้ งปฏิบตั ิระหว่างที่อยู่
ในห้องควบคุม
จัดให้มีการทบทวนสิ ทธิ อย่างสม่าเสมอ และยกเลิกสิ ทธิ การเข้าห้องควบคุมฯ ทันทีในกรณี
ที่มีการเปลี่ยนแปลงสิ ทธิ

2.3 การจัด วางและการป้ อ งกั น อุ ป กรณ์ (Equipment sitting and protection)ในห้ อ งควบคุ ม ระบบ
คอมพิวเตอร์ และเครื อข่าย
จัดวางอุปกรณ์แต่ละประเภทตามพื้นที่ที่กาหนด
ห้ามนาอาหาร เครื่ องดื่ม เข้าไปในบริ เวณห้องควบคุมฯ
ดาเนิ นการตรวจสอบ สอดส่ อง และดูแลสภาพแวดล้อมภายในห้องควบคุมฯ เพื่อป้ องกัน
ความเสี ยหายต่ออุปกรณ์ที่อยูใ่ นบริ เวณดังกล่าว เช่น การตรวจสอบระดับอุณหภูมิ ความชื้น
ให้อยูใ่ นระดับปกติ

หน้ าที่ 19/36
แก้ ไขครั้งที่ 00
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จากัด (มหาชน) และบริษัทในเครื อ
เรื่ อง แนวปฏิบัตใิ นการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยด้ านสารสนเทศ
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2.4 ระบบและอุปกรณ์สนับสนุ นการทางาน (Supporting Utilities) ในห้องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์
และเครื อข่าย
มีระบบสนับสนุนการทางานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของบริ ษทั ที่
เพียงพอต่อความต้องการใช้งานโดยมีระบบดังต่อไปนี้ ระบบไฟฟ้าและ ระบบสารองไฟฟ้า
ระบบปรับอากาศแบบควบคุมความชื้ น ระบบควบคุ มการเข้า-ออกประตูอตั โนมัติ ระบบ
เฝ้าดูแลแจ้งเตือนความผิดปกติของสภาวะแวดล้อมอัตโนมัติ ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด
ระบบสายสัญญาณและอุปกรณ์เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ในการสลับใช้งานแป้ นพิมพ์
จอภาพและเมาส์ ข องเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข่ า ย (KVM: Keyboard Video Mouse) และ
ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน
ํ
มีการตรวจสอบหรื อทดสอบระบบสนับสนุ นอย่างสม่าเสมอ
เพื่อให้ระบบทางานตามปกติ
และลดความเสี่ ยงจากการล้มเหลวในการทางาน
2.5

การเดินสายไฟ สายสื่ อสาร และสายเคเบิ้ลอื่น ๆ ในห้องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ และเครื อข่าย
มีการร้อยสายท่อสายสัญญาณต่าง ๆ เพื่อป้ องกันการดักจับสัญญาณ หรื อการตัด
สายสัญญาณเพื่อทาให้เกิดความเสี ยหาย
มีการเดิ นสายสัญญาณสื่ อสาร และสายไฟฟ้ าแยกออกจากกัน เพื่อป้ องกันการแทรกแซง
รบกวนของสัญญาณซึ่ งกันและกัน
มีป้ายชื่อสาหรับสายสัญญาณบนอุปกรณ์ เพื่อป้ องกันการตัดต่อสัญญาณผิดเส้น
มีการจัดทาผังสายสัญญาณสื่ อสารต่างๆครบถ้วนถูกต้องและเป็ นปั จจุบนั
ตู ้ Rack ที่ มี ส ายสั ญ ญาณสื่ อ สารต่ า ง ๆ ปิ ดใส่ ส ลัก ให้ ส นิ ท เพื่ อ ป้ อ งกัน การเข้า ถึ ง ของ
บุคคลภายนอก

2.6

การบารุ งรักษาอุปกรณ์ (Equipment maintenance) ในห้องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ และเครื อข่าย
มีกาหนดการบารุ งรักษาอุปกรณ์ตามรอบระยะเวลาที่กาหนดทุก 3 เดือน
ปฏิบตั ิตามคาแนะนาในการบารุ งรักษาตามที่ผผู ้ ลิตแนะนา
มีการจัดเก็บบันทึกกิจกรรมการบารุ งรักษาอุปกรณ์สาหรับการให้บริ การทุกครั้งเพื่อใช้ใน
การตรวจสอบหรื อประเมินผลในภายหลัง

หน้ าที่ 20/36
แก้ ไขครั้งที่ 00
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จากัด (มหาชน) และบริษัทในเครื อ
เรื่ อง แนวปฏิบัตใิ นการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยด้ านสารสนเทศ
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จัดเก็บบันทึกปั ญหาและข้อบกพร่ องของอุปกรณ์ที่พบ เพื่อใช้ในการประเมินและปรับปรุ ง
อุปกรณ์ดงั กล่าว
มีการควบคุมและดูแลการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั ผูร้ ับจ้างบารุ งรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ที่มา
ทาการบารุ งรักษาอุปกรณ์ ควบคุมการส่ งอุปกรณ์ออกไปซ่ อมแซมนอกสถานที่เพื่อป้ องกัน
การสู ญหายหรื อการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุ ญาต
มี ก ารอนุ ม ัติ สิ ท ธิ ก ารเข้า ถึ ง อุ ป กรณ์ ที่ มี ข้อ มู ล ส าคัญ ของบริ ษัท ผู ้รั บ จ้า งที่ ม าท าการ
บารุ งรักษาอุปกรณ์ เพื่อป้ องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

3

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยการใช้ งานเครื่ องคอมพิวเตอร์

3.1

การใช้งานของผูใ้ ช้งาน
ให้มีการกาหนดรหัสผ่าน เปลี่ยนรหัสผ่านและเก็บรักษารหัสผ่าน เป็ นไปตามข้อ 1.4 การ
ใช้งานรหัสผ่านสาหรับผูใ้ ช้งาน
ให้ผใู ้ ช้งานออกจากระบบ (Log off) ทันทีในกรณี ที่ไม่ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
ป้ องกันบุคคลอื่นมาใช้ระบบต่อเนื่ อง และหากสงสัยว่ารหัสผ่านเกิ ดการรั่วไหล ผูใ้ ช้งาน
ต้องเปลี่ยนรหัสผ่านทันที
ผูไ้ ม่ได้รับสิ ทธิ ให้เข้าใช้งาน ห้ามบุกรุ กเข้าใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่ว่าด้วย
วิธีการใด ๆ
ห้ามติดตั้งซอฟต์แวร์ หรื อ โปรแกรมอื่นใดลงบนเครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ปฏิบตั ิงาน หรื อ
ติ ด ตั้ง อุ ป กรณ์ เ ชื่ อ มโยงเครื อข่ า ยเพิ่ ม เติ ม หรื อ เชื่ อ มโยงเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ ที่ ใ ช้
ปฏิบตั ิงานกับเครื อข่ายอื่นนอกจากเครื อข่ายของบริ ษทั หรื อนาเครื่ องคอมพิวเตอร์ ส่วนตัว
มาใช้งานกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผูด้ ูแลระบบ
ไม่ เ ปิ ดให้ มี ก ารแชร์ ไ ฟล์ ใ นเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ที่ ใ ช้ป ฏิ บ ัติ ง าน เว้น แต่ ใ นกรณี ที่ เ ป็ น
ระบบงานที่ บ ริ ษ ทั ก าหนดไว้ หากมี ค วามจาเป็ นให้ก าหนดระยะเวลาเท่ า ที่ ใช้ง านและ
ยกเลิ กการแชร์ ไฟล์ท นั ที ที่ใช้ง านเสร็ จเพื่อป้ องกันความเสี ย หายที่ อาจเกิ ดขึ้ นกับ ระบบ
คอมพิวเตอร์และข้อมูล
ไม่ดาวน์โหลด (Download) ข้อมูลหรื อโปรแกรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงาน หรื อ จาก
เว็บไซต์ซ่ ึ งไม่น่าเชื่อถือ หรื อไม่มนั่ ใจว่าจะปลอดภัย
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การใช้งานเครื่ องคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคล
เครื่ องคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคลที่อนุ ญาตให้ใช้ เป็ นทรัพย์สินของบริ ษทั จึงต้องใช้งานอย่าง
ระมัดระวัง และให้มีประสิ ทธิภาพ
โปรแกรมที่ได้ถูกติดตั้งลงบนเครื่ องคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคล ต้องเป็ นโปรแกรมที่บริ ษทั
เห็นชอบให้ใช้งาน หรื อได้ลิขสิ ทธิ์ มาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้น ห้ามผูใ้ ช้งานคัดลอก
ติดตั้งหรื อแก้ไขเปลี่ยนแปลงโปรแกรมต่าง ๆ และนาไปติดตั้งบนเครื่ องคอมพิวเตอร์ ส่วน
บุคคลที่มิใช่ทรัพย์สินของบริ ษทั หรื อนาไปให้ผอู ้ ื่นใช้งานโดยผิดกฎหมาย
ไม่นาสื่ อข้อมูล เช่น แผ่นซี ดี ดีวีดี แฟลชไดร์ ฟ ที่ใช้งานจากเครื่ องคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคล
อื่น ๆ นอกระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรื อมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าสงสัย มาใช้งานกับ
เครื่ องคอมพิวเตอร์ ส่ วนบุคคลที่ใช้ปฏิบตั ิงานในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยไม่ได้
ตรวจสอบและกาจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ ก่อน
ผูใ้ ช้งานมี หน้าที่และรั บผิดชอบต่อการดู แลรั กษาความปลอดภัยของเครื่ องคอมพิวเตอร์
ส่ วนบุคคลที่ใช้ปฏิบตั ิงานในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้ติดตั้งโปรแกรมป้ องกันไวรัสและปรับปรุ งฐานข้อมูลไวรัสในเครื่ องคอมพิวเตอร์ ส่วน
บุคคลให้เป็ นปั จจุบนั อย่างสม่าเสมอ
ผูใ้ ช้งานต้องปิ ดเครื่ องคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคลที่ตนเองใช้งาน เมื่อปฏิบตั ิงานเสร็ จสิ้ น
ผูใ้ ช้งานต้องไม่นาเครื่ องคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคลที่ไม่ใช่ทรัพย์สินของบริ ษทั มาใช้กบั ระบบ
เครื อข่ายสื่ อสาร ของบริ ษทั ยกเว้นได้รับการอนุญาตจากผูด้ ูแลระบบก่อนการใช้งาน
ผูใ้ ช้งานต้องตรวจสอบไฟล์ที่แนบมากับจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ หรื อไฟล์ที่ดาวน์โหลดมา
จากอินเทอร์ เน็ตด้วยโปรแกรมป้ องกันไวรัส ก่อนใช้งาน
ผูใ้ ช้งานต้องตรวจสอบข้อมู ลใด ๆ ที่ มีชุดคาสั่งไม่พึงประสงค์รวมอยู่ด้วยซึ่ งมี ผลทาให้
ข้อมู ล หรื อระบบคอมพิ วเตอร์ หรื อชุ ดค าสั่ ง อื่ น เกิ ด ความเสี ย หาย ถู ก ท าลาย ถู ก แก้ไ ข
เปลี่ยนแปลงหรื อปฏิบตั ิงานไม่ตรงตามคาสั่งที่กาหนดไว้
ผูใ้ ช้งานต้องทาการสารองข้อมูลจากเครื่ องคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคลไว้บนสื่ อบันทึกอื่น ๆ
เช่น CD, DVD, External Hard Disk เป็ นต้น
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แก้ ไขครั้งที่ 00
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จากัด (มหาชน) และบริษัทในเครื อ
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เก็บรักษาสื่ อข้อมูลสารอง (Backup Media) ไว้ในสถานที่ที่เหมาะสม ไม่เสี่ ยงต่อการรั่วไหล
ของข้อมูล และทดสอบการกูค้ ืนข้อมูลที่สารองไว้อย่างสม่าเสมอ และสื่ อสารองข้อมูลที่ไม่
ใช้งานแล้วต้องทาลายข้อมูลที่สารองไว้ ไม่ให้สามารถนาไปใช้งานได้อีก
ให้มีการกาหนดรหัสผ่าน เปลี่ยนรหัสผ่านและเก็บรักษารหัสผ่าน เป็ นไปตามข้อ 1.4 การ
ใช้งานรหัสผ่านสาหรับผูใ้ ช้งาน
การใช้งานเครื่ องคอมพิวเตอร์แบบพกพา
เครื่ อ งคอมแบบพกพาที่ อ นุ ญ าตให้ ใ ช้ เ ป็ นทรั พ ย์สิ น ของบริ ษ ัท จึ ง ต้อ งใช้ ง านอย่ า ง
ระมัดระวัง และให้มีประสิ ทธิภาพ
โปรแกรมที่ได้ถูกติดตั้งลงบนเครื่ องคอมพิวเตอร์ แบบพกพา ต้องเป็ นโปรแกรมที่ บ ริ ษทั
เห็ นชอบให้ใช้งาน หรื อได้ลิขสิ ทธิ์ มาอย่างถู กต้องตามกฎหมาย ดังนั้น ห้ามผูใ้ ช้คดั ลอก
ติดตั้งหรื อแก้ไขเปลี่ยนแปลงโปรแกรมต่าง ๆ และนาไปติดตั้งบนเครื่ องคอมพิวเตอร์ แบบ
พกพาที่ไม่ใช่ทรัพย์สินของบริ ษทั หรื อนาไปให้ผอู ้ ื่นใช้งานโดยผิดกฎหมาย
ผูใ้ ช้ควรศึกษาและปฏิ บตั ิตามคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด เพื่อการใช้งานอย่างปลอดภัย
และมีประสิ ทธิภาพ
ไม่ดดั แปลงแก้ไขส่ วนประกอบต่าง ๆ ของเครื่ องคอมพิวเตอร์ แบบพกพาและรักษาสภาพ
ของเครื่ องคอมพิวเตอร์พกพาให้มีสภาพเดิมและพร้อมใช้งาน
ในกรณี ที่ตอ้ งการเคลื่ อนย้ายเครื่ องคอมพิวเตอร์ แบบพกพา ควรใส่ กระเป๋ าสาหรับเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ แบบพกพา เพื่อป้ องกันอันตรายที่เกิ ดจากการกระทบกระเทือน เช่ นการตก
จากโต๊ะทางาน หรื อหลุดมือ เป็ นต้น
กรณี ที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ ไม่ใช่ แบบ Touch Screen ให้หลี กเลี่ ยงการใช้นิ้วหรื อของแข็ง
เช่น ปากกากดสัมผัสหน้าจอ เพราะอาจทาให้เป็ นรอยขีดข่วน หรื อแตกเสี ยหายได้
ไม่วางของทับบนหน้าจอและแป้ นพิมพ์
การเช็ดทาความสะอาดหน้าจอภาพควรเช็ ดอย่างเบามือที่สุด และควรเช็ดไปในแนวทาง
เดียวกันห้ามเช็ดแบบหมุนวน เพราะจะทาให้หน้าจอมีรอยขีดข่วนได้
ผูใ้ ช้งานมีหน้าที่รับผิดชอบในการป้ องกันการสู ญหาย เช่น ควรล็อคเครื่ องขณะที่ไม่ได้ใช้
งาน ไม่วางเครื่ องทิ้งไว้ในที่สาธารณะ หรื อในบริ เวณที่มีความเสี่ ยงต่อการสู ญหาย

หน้ าที่ 23/36
แก้ ไขครั้งที่ 00
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จากัด (มหาชน) และบริษัทในเครื อ
เรื่ อง แนวปฏิบัตใิ นการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยด้ านสารสนเทศ

-
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ไม่เก็บหรื อใช้งานเครื่ องคอมพิวเตอร์ แบบพกพาในสถานที่ ที่มีความร้ อน/ความชื้ น/ฝุ่ น
ละอองสู ง และต้องระวังป้ องกันการตกกระทบ
ต้ อ งก าหนดชื่ อ ผู ้ใ ช้ ง าน (User name) และรหั ส ผ่ า น (Password) ในการเข้ า ใช้ ง าน
ระบบปฏิบตั ิการของเครื่ องคอมพิวเตอร์แบบพกพา
ให้มีการกาหนดรหัสผ่าน เปลี่ยนรหัสผ่านและเก็บรักษารหัสผ่าน เป็ นไปตามข้อ 1.4 การ
ใช้งานรหัสผ่านสาหรับผูใ้ ช้งาน
ปิ ดเครื่ องคอมพิวเตอร์ แบบพกพาที่ ตนเองใช้งาน เมื่อปฏิ บตั ิงานเสร็ จสิ้ น หรื อ เมื่อมีการ
หยุดใช้งาน
ทาการสารองข้อมูลจากเครื่ องคอมพิวเตอร์ แบบพกพาไว้บนสื่ อบันทึกอื่น ๆเช่น CD, DVD,
External Hard Disk
เก็บรักษาสื่ อข้อมูลสารอง (Backup Media) ไว้ในสถานที่ที่เหมาะสม ไม่เสี่ ยงต่อการรั่วไหล
ของข้อมูล และทดสอบการกูค้ ืนข้อมูลที่สารองไว้อย่างสม่าเสมอ และสื่ อสารองข้อมูลที่ไม่
ใช้งานแล้วควรทาลายข้อมูลที่สารองไว้ ไม่ให้สามารถนาไปใช้งานได้อีก
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การรักษาความมั่นคงปลอดภัยการใช้ งานอินเตอร์ เน็ตและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

4.1

การใช้งานอินเตอร์เน็ต
ผูด้ ูแลระบบต้องลงทะเบียนเครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่เชื่ อมต่อกับระบบอินเทอร์ เน็ตของบริ ษทั
ซึ่ งท าให้ ส ามารถพิ สู จ น์ ท ราบได้ว่ า เป็ นเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ที่ ใ ช้ป ฏิ บ ัติ ง านที่ ต้ ัง อยู่ที่
หน่วยงานใดของบริ ษทั
ผูใ้ ช้งาน / แผนกทรัพยากรส่ วนบุคคต้องยื่นเรื่ องขอสิ ทธิ การใช้งานเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร
เพื่อให้ขอรับสิ ทธิ การใช้งาน และรหัสผ่าน เพื่อเป็ นเครื่ องมื อในการตรวจสอบยืนยันตัว
บุ คคลในการเข้าถึ งระบบอิ นเทอร์ เน็ ตของบริ ษทั ซึ่ งผูใ้ ช้งานแต่ละคนจะต้องดู แลรักษา
สิ ทธิ การใช้งานและรหัสผ่านของตนเองไม่ให้ผอู ้ ื่นนาไปใช้งานได้ หากมีการกระทาใดซึ่ ง
เป็ นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เจ้าของ
สิ ทธิ ตอ้ งรับผิดชอบผลจากความเสี ยหายที่เกิดขึ้นโดยไม่อาจปฏิเสธได้
ผูใ้ ช้งานต้องไม่ใช้ระบบอินเทอร์ เน็ตในการใช้งานข้อมูลมัลติมีเดีย หรื อดาวน์โหลดข้อมูล
ที่ไม่เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานและยึดครองช่องสัญญาณการสื่ อสารข้อมูล

หน้ าที่ 24/36
แก้ ไขครั้งที่ 00
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จากัด (มหาชน) และบริษัทในเครื อ
เรื่ อง แนวปฏิบัตใิ นการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยด้ านสารสนเทศ

-

4.2
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ให้ ผู ้ดู แ ลระบบ ก าหนดเส้ น ทางการเชื่ อ มต่ อ ระบบคอมพิ ว เตอร์ เ พื่ อ การเข้า ใช้ ง าน
อินเทอร์ เน็ต ที่ตอ้ งเชื่อมต่อผ่านระบบรักษาความปลอดภัย เช่น Proxy, Firewall, IPS, IDS
เครื่ องคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคล เครื่ องคอมพิวเตอร์ แบบพกพา และอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์
แบบพกพา ก่อนทาการเชื่ อมต่อระบบอินเทอร์ เน็ตผ่านเว็บบราวเซอร์ (Web Browser) ต้อง
มี ก ารติ ดตั้ง โปรแกรมป้ องกันไวรั ส และท าการอุ ดช่ องโหว่ข องระบบปฏิ บ ตั ิ การที่ เว็บ
บราวเซอร์ ติดตั้งอยู่
ผูใ้ ช้งานต้องไม่ใช้งานอินเทอร์ เน็ตของบริ ษทั เพื่อหาประโยชน์ในเชิงธุ รกิจส่ วนตัว และทา
การเข้าสู่ เว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม เช่น เว็บไซต์ที่ขดั ต่อศีลธรรม เว็บไซต์ที่มีเนื้ อหาที่ ขดั ต่อ
ชาติศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ หรื อเว็บไซต์ที่เป็ นภัยต่อสังคม
ผูใ้ ช้งานจะถู กกาหนดสิ ทธิ ในการเข้าถึ งแหล่งข้อมูลตามหน้าที่ความรั บผิดชอบเพื่ อประ
สิ ทธิ ภาพของเครื อข่ายและความปลอดภัยทางข้อมูลของบริ ษทั โดยผ่านความเห็นชอบจาก
ผูด้ ูแลระบบ
ห้ามผูใ้ ช้งานเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญที่เป็ นความลับเกี่ยวกับงานของบริ ษทั ที่ยงั ไม่ได้ประกาศ
อย่างเป็ นทางการผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต
ผูใ้ ช้งานต้องระมัดระวังการดาวน์โหลดโปรแกรมใช้งานจากอินเทอร์ เน็ตต้องเป็ นไปโดย
ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา
ให้ออกจากระบบอินเทอร์ เน็ตทันทีหลังจากเลิกใช้งาน เพื่อป้ องกันการเข้าใช้งานโดยบุคคล
อื่น
ผูใ้ ช้งานต้องปฏิบตั ิตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ ยวกับคอมพิวเตอร์
อย่างเคร่ งครัด
การใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ผูด้ ูแลระบบต้องลงทะเบียนเครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่เชื่ อมต่อกับระบบอินเทอร์ เน็ตของบริ ษทั
ซึ่ งท าให้ ส ามารถพิ สู จ น์ ท ราบได้ว่ า เป็ นเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ที่ ใ ช้ป ฏิ บ ัติ ง านที่ ต้ ัง อยู่ที่
หน่วยงานใดของบริ ษทั
ผู ้ใ ช้ ง านต้ อ งใช้ ร ะบบจดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องบริ ษัท ในการรั บ -ส่ ง จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ซ่ ึ งเกี่ยวกับการใช้งานของบริ ษทั เท่านั้น

หน้ าที่ 25/36
แก้ ไขครั้งที่ 00
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จากัด (มหาชน) และบริษัทในเครื อ
เรื่ อง แนวปฏิบัตใิ นการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยด้ านสารสนเทศ

-

-
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ผูใ้ ช้งานต้องระมัดระวังในการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ เพื่อไม่ให้เกิ ดความเสี ยหายต่ อ
บริ ษทั สร้างความน่าราคาญต่อผูอ้ ื่น หรื อขัดต่อศีลธรรม และไม่แสวงหาประโยชน์จากการ
ใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของบริ ษทั
ผูใ้ ช้งานต้องออกจากระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ทนั ทีหลังจากการเลิกใช้งานเพื่อป้ องกัน
การเข้าใช้งานโดยบุคคลอื่น
ก่อนเปิ ดเอกสารแนบจากจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ ผูใ้ ช้งานต้องใช้โปรแกรมป้ องกันไวรัส
ตรวจสอบเอกสารแนบเสมอ
ผูใ้ ช้งานไม่เปิ ดหรื อส่ งต่อจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรื อข้อความที่ได้รับจากผูส้ ่ งที่ไม่รู้จกั
ผูใ้ ช้ง านต้องตรวจสอบตู ้เก็ บ จดหมายอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องตนเองทุ ก วันและควรจัดเก็ บ
แฟ้มข้อมูล และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของตนให้เหลือจานวนน้อยที่สุด
ผูใ้ ช้งานต้องสารองข้อมูลที่มีความสาคัญในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์อย่างสม่าเสมอ

5

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยการบริหารจัดการสิ นทรัพทย์ และเครื อข่ าย

5.1

การบริ หารจัดการข้อมูลคอมพิวเตอร์

5.1.1 กาหนดประเภทของข้อมูล
ข้อมูลที่เป็ นตัวอักขระ คือข้อมูลที่ประกอบด้วยตัวอักษร และตัวเลขที่ไม่ใช้ในการคานวณ
เช่นข้อมูลเลขที่ของเอกสาร
ข้อมูลที่เป็ นตัวเลข คือข้อมูลที่ประกอบด้วยตัวเลข 0-9 ที่ใช้ในการคานวณได้เช่น จานวน
สิ นค้าที่สั่งซื้ อ
ข้อมูลที่เป็ นรู ปภาพคือข้อมูลที่เป็ นภาพนิ่ งภาพเคลื่อนไหว ภาพลายเส้น ภาพถ่าย ภาพจาก
วิดิทศั น์ เช่นภาพสแกนเอกสาร
ข้อมูลที่เป็ นเสี ยง คือข้อมูลที่ประสาทสัมผัสทางหู รับรู ้ได้ เช่น เสี ยงบันทึกการประชุม
5.1.2 กาหนดชั้นความลับข้อมูล
ชั้นที่ 1 ข้อมูลเปิ ดเผยได้ ได้แก่
ข้อมูลที่บุคคลทัว่ ไปสามารถทราบได้โดยไม่ตอ้ งมีการปิ ดกั้น เป็ นข้อมูลที่ไม่มีผลต่อการ
ปฏิ บตั ิงานของบริ ษทั สามารถนาเสนอต่อสาธารณชน หรื อเป็ นข้อมูลที่กฎหมายระบุ ว่า

หน้ าที่ 26/36
แก้ ไขครั้งที่ 00
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จากัด (มหาชน) และบริษัทในเครื อ
เรื่ อง แนวปฏิบัตใิ นการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยด้ านสารสนเทศ
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ต้องเปิ ดเผย การเปิ ดเผยข้อมู ลทั้งหมดหรื อบางส่ วน จะไม่เกิ ดผลเสี ยหายต่อบริ ษทั เช่ น
ข้อมูลที่เผยแพร่ บนเว็บไซต์บริ ษทั
-

ชั้นที่ 2 ข้อมูลใช้ภายในบริ ษทั ได้แก่
ข้อมูลที่เจ้าของข้อมูลพิจารณาแล้วว่า สามารถเปิ ดเผยให้ผใู ้ ช้งานภายในบริ ษทั รับทราบได้
แต่ไม่สมควรเปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอก เพราะอาจจะสร้างความเสี ยหายให้กบั บริ ษทั ได้การ
เปิ ดเผยข้อมูล เจ้าของข้อมูลต้องใช้ดุลยพินิจในการอนุ ญาตหรื อได้รับความเห็นชอบจาก
เจ้าของข้อมูล หรื อการบังคับตามกฎหมาย เช่น ข้อมูลระบบบุคลากรบริ ษทั ข้อมูลระบบ
จดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรม

-

ชั้นที่ 3 ข้อมูลลับ
ข้อมู ลที่ บริ ษทั พิจารณาแล้วว่าไม่สามารถเปิ ดเผยให้ผูใ้ ช้งานทุ กคนทราบได้กาหนดให้
เฉพาะผูท้ ี่เกี่ ยวข้อง และจาเป็ นต้องใช้ในการปฎิ บตั ิงานทราบเท่านั้น และเป็ นการใช้งาน
ตามสิ ทธิ ความจาเป็ นที่ควรทราบเพื่อให้เพียงพอต่อการปฎิบตั ิงาน ข้อมูลมีความสาคัญต่อ
การดาเนินการของบริ ษทั เป็ นข้อมูลภายใน และไม่สามารถเปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอกบริ ษทั
ที่ไม่เกี่ยวข้องตามกฎหมายได้ เนื่ องจากข้อมูลนี้ จะสร้างความเสี ยหายให้กบั บริ ษทั ได้ การ
เปิ ดเผยข้อมูลจะต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าของข้อมูล หรื อการบังคับตามกฎหมาย
เช่นข้อมูลเงินเดือน ข้อมูลการลงโทษทางวินยั

-

-

ชั้นที่ 4 ข้อมูลลับมาก
ข้อมูลที่ใช้ภายในบริ ษทั แต่เป็ นข้อมูลลับใช้งานโดยผูใ้ ช้งานบางกลุ่มของบริ ษทั ซึ่ งมีรหัส
พิเศษในการเข้าใช้งานและไม่สามารถเปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอกได้ เนื่องจากข้อมูล มีความ
จาเป็ นต่อการปฏิ บตั ิงานของบริ ษทั จะทาให้เกิ ดผลเสี ยหายร้ ายแรงต่อบริ ษทั การเปิ ดเผย
ข้อมูล จะต้องได้รับการเห็ นชอบจากเจ้าของข้อมูล หรื อ หรื อการบังคับตามกฎหมาย เช่ น
ข้อมูล การจราจรทางคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ชั้นที่ 5 ข้อมูลลับที่สุด
ข้อมูลที่ใช้ภายในบริ ษทั แต่เป็ นข้อมูลลับ ใช้งานโดยผูบ้ ริ หารระดับสู ง ของบริ ษทั เท่านั้น
ซึ่ งมีรหัสพิเศษในการเข้าใช้งาน และเป็ นการใช้เพื่อการวินิจฉัย และตัดสิ นใจที่สาคัญ ของ
บริ ษทั ไม่สามารถเปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอกบริ ษทั ได้ เนื่ องจากข้อมูลมีความจาเป็ นต่อการ
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ปฏิบตั ิงานของบริ ษทั ทาให้เกิดผลเสี ยหายร้ายแรงต่อบริ ษทั การเปิ ดเผยข้อมูล ไม่สามารถ
ทาได้ เว้นแต่การบังคับตามกฎหมาย
5.1.3 การควบคุมการขอข้อมูล ขอใช้ ตรวจสอบ หรื อขอเข้าดูขอ้ มูล
เจ้าหน้าที่ของแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศไม่มีสิทธิ ที่จะให้ขอ้ มูลแก่ผขู ้ อข้อมูล ใด ๆ โดย
ที่ไม่ได้รับอนุ ญาตจากผูอ้ านวยการแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย
เว้นแต่ ใ นการพัฒนาระบบ ซึ่ ง เจ้าหน้าที่ ของแผนกเทคโนโลยีส ารสนเทศและบริ ษทั ผู ้
รับจ้างรับผิดชอบในการถ่ายโอนข้อมูลเข้าสู่ ระบบใหม่
กรณี หน่ วยงานภายในบริ ษทั เป็ นผูข้ อข้อมูลซึ่ งหน่ วยงานภายในบริ ษทั อื่น ๆ เป็ นเจ้าของ
ข้อมูลให้หน่วยงานผูข้ อทาบันทึกขออนุ ญาตจากหน่วยงานเจ้าของข้อมูล โดยเจ้าหน้าที่ของ
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศจะให้บริ การเกี่ยวกับข้อมูลเมื่อได้รับทราบการได้รับอนุ ญาต
นั้นแล้วเท่านั้น
กรณี หน่วยงานภายนอกบริ ษทั ไม่ว่าจะเป็ นหน่วยงานราชการหรื อหน่ วยงานเอกชนเป็ นผู ้
ขอ โดยไม่มีการทาบันทึกข้อตกลงระหว่างหน่วยงานกันไว้ก่อน ต้องทาหนังสื อขออนุ ญาต
จากบริ ษทั ทุกครั้งที่ขอ หากมีการทาบันทึกข้อตกลงกันไว้ ต้องควบคุมดูแลให้ขอบเขตของ
ข้อมูลที่ขอเป็ นไปตามบันทึกข้อตกลง
กรณี บุ ค คลหรื อนิ ติบุ ค คลเป็ นผูข้ อข้อมู ล กับ บริ ษ ทั ซึ่ ง มี แนวทางหรื อระเบี ย บปฏิ บ ตั ิ ที่
บริ ษทั ได้กาหนดไว้แล้ว ให้ดาเนินการตามแนวทางหรื อระเบียบปฏิบตั ิที่กาหนด
5.1.4 การกาหนดเวลาและช่องทางการเข้าถึงข้อมูล
การกาหนดช่องทางการเข้าถึงข้อมูล ผูใ้ ช้งานภายในบริ ษทั ใช้ผา่ นช่องทางอินทราเน็ตและ
อินเทอร์ เน็ตสาหรับผูใ้ ช้งานภายนอกบริ ษทั ใช้ผา่ นช่องทางอินเทอร์ เน็ตและตามบันทึก
ข้อตกลงระหว่างหน่วยงาน ส่ วนข้อมูลที่เผยแพร่ ดว้ ยช่องทาง อินเทอร์ เน็ต สามารถเข้าถึง
ได้ตลอด 24 ชัว่ โมง
5.2 การบริ หารจัดการระบบคอมพิวเตอร์
จัดทาทะเบียนคุมสิ นทรัพย์ในระบบคอมพิวเตอร์
มีการกาหนดชื่อและ IP Address ในระบบคอมพิวเตอร์
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กาหนดบุ คคลรั ชผิดชอบในการกาหนดแก้ไขหรื อเปลี่ ยนแปลงค่า Parameter ต่างๆ ของ
โปรแกรมระบบอย่างชัดเจน
ในกรณี ที่พบว่ามีการใช้งานหรื อเปลี่ ยนแปลงค่า Parameter ในลักษณะที่ผิดปกติ จะต้อง
ดาเนินการแก้ไข รวมทั้งมีการรายงานผูด้ ูแลรับผิดชอบโดยทันที
เปิ ดใช้บริ การ (Service) เท่าที่จาเป็ น ทั้งนี้ หากบริ การที่จาเป็ นต้องใช้มีความเสี่ ยงต่อระบบ
การรักษาความปลอดภัย ต้องมีมาตรการเพิ่มเติม
มีการติดตั้ง Patch ที่จาเป็ นของระบบงานสาคัญ เพื่ออุดช่องโหว่ต่าง ๆของโปรแกรมระบบ
ํ
(System Software) เช่น ระบบปฏิบตั ิการ DBMS และ Web server อย่างสม่าเสมอ
ทดสอบ System Software เกี่ ยวกับการรักษาความปลอดภัย และประสิ ทธิ ภาพการใช้งาน
โดยทัว่ ไปก่อนติดตั้ง และหลังจากการแก้ไขหรื อบารุ งรักษา
บารุ งรักษาอุปกรณ์ ในระบบคอมพิวเตอร์ ให้สามารถทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดย
ควบคุมดูแลให้มีการบารุ งรักษาอุปกรณ์ในระบบคอมพิวเตอร์ ตามระยะเวลาที่กาหนดใน
สัญญาจ้างบารุ งรักษา

5.3

การบริ หารจัดการโปรแกรม
จัดทาทะเบียนคุมโปรแกรม
ลงทะเบียนขอให้ใช้โปรแกรมจากเจ้าของลิขสิ ทธิ์
ปรับปรุ งโปรแกรมเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรุ่ นของโปรแกรม
มีการควบคุมเวอร์ ชนั่ ของโปแกรมประยุกต์ (Application)
มีการติดตั้งโปรแกรมที่ถูกต้องตามลิขสิ ทธิ์ หรื อโปรแกรมสาหรับใช้ฟรี (Freeware, Open
Source) และติดตั้งเท่าที่จาเป็ นต่อการใช้งาน

5.4

การบริ หารจัดการเครื อข่ายสื่ อสาร
มีการจัดแบ่งแยกส่ วนเครื อข่าย/กลุ่ม (VLAN/ Zone)
จัดทาทะเบียนคุมการใช้งานเครื อข่ายสื่ อสาร
จัดทาแผนผังและขอบเขตของระบบเครื อข่ายสื่ อสาร
ตรวจสอบการใช้งานเครื อข่ายสื่ อสารให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ควบคุมการจัดเส้นทางบนเครื อข่ายสื่ อสารและกาหนดวิธีการเข้าถึงเครื อข่ายสื่ อสารบริ ษทั

หน้ าที่ 29/36
แก้ ไขครั้งที่ 00
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จากัด (มหาชน) และบริษัทในเครื อ
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จัดทาระบบป้ องกันการบุกรุ กและการใช้งานที่ผดิ ปกติผา่ นระบบเครื อข่ายสื่ อสาร
ทดสอบการบุกรุ กโจมตีเครื อข่ายสื่ อสาร และจัดทารายงานการโจมตี
ก าหนดผู ร้ ั บ ผิ ด ชอบในการก าหนด แก้ไ ข หรื อ เปลี่ ย นแปลงค่ า Parameter ของระบบ
เครื อข่ายสื่ อสารและอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
ทบทวนการกาหนดค่า Parameter อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
ทาการบารุ งรักษาระบบเครื อข่ายสื่ อสารเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดย
ควบคุ ม ดู แลให้มี ก ารบ ารุ ง รั ก ษาระบบเครื อข่ า ยตามระยะเวลาที่ ก าหนดในสั ญ ญาจ้า ง
บารุ งรักษา

5.5

การบริ หารจัดการสิ นทรัพย์
จัดทาทะเบียนคุมสิ นทรัพย์ มีการกาหนดดังนี้
กาหนดผูร้ ้บผิดชอบต่อทรัพย์สิน
จัดหมวดหมู่สินทรัพย์

5.6

การเบิกใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และเครื อข่าย
ผูใ้ ช้ที่ตอ้ งการขอเบิกใช้อุปกรณ์ตอ้ งกรอกข้อมูลคาขอลงในระบบ IT Service Request หรื อ
แบบฟอร์ มการขอเบิกใช้อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และเครื อข่าย โดยระบุรายการคที่ตอ้ งการ
เบิกใช้รวมถึ งสถานที่จดั เก็บหรื อติ ดตั้ง และยื่นเรื่ องให้เจ้าหน้าที่ผูร้ ับผิดชอบดาเนิ นการ
พิจารณาอนุมตั ิ
เจ้า หน้า ที่ ผู ร้ ั บ ผิ ด ชอบพิ จ ารณาตามขั้น ตอนและความเหมาะสมในการขอเบิ ก ใช้ง าน
อุ ปกรณ์ ดงั กล่ าวโดยขอความเห็ นชอบจากผูบ้ ริ หารหน่ วยงานเจ้าของสิ นทรั พย์ หรื อผูท้ ี่
ได้รับมอบหมาย
เมื่อมีการอนุ มตั ิให้เบิกใช้อุปกรณ์ เจ้าหน้าที่ผูร้ ับผิดชอบต้องบันทึกข้อมูลสถานที่จดั เก็บ
หรื อติดตั้งใหม่ของอุปกรณ์ ดงั กล่าวลงในแบบคาขอลงในระบบ IT Service Request หรื อ
ระบุ ล งในแบบฟอร์ ม การขอเบิ ก ใช้อุป กรณ์ ค อมพิ วเตอร์ และเครื อข่ า ยเพื่ อ จัดเก็ บ เป็ น
ประวัติอุปกรณ์
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การแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และเครื อข่าย
เมื่อผูใ้ ช้งานพบการทางานที่ผดิ ไปจากปกติของอุปกรณ์ หรื อไม่สามารถใช้งานอุปกรณ์ใน
การดาเนิ นงานได้ ผูใ้ ช้งานต้องแจ้ง ให้ดาเนินการซ่ อมบารุ ง โดยกรอกข้อมูลที่ตอ้ งการแจ้ง
ลงในระบบ IT Service Request และยืน่ เรื่ องให้เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบดาเนินการซ่อม
เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบวิเคราะห์อาการเสี ยหายของอุปกรณ์ จากข้อมูลใน ระบบ IT Service
Request และจากการทดสอบการท างานด้ว ยตนเอง รวมถึ ง พิ จ ารณาข้อ มู ล ประกอบ
โดยเฉพาะในส่ วนของระยะเวลาประกันของอุ ป กรณ์ ดังกล่ า ว ซึ่ งหากอยู่ใ นระยะเวลา
ประกันเจ้าหน้าที่ สามารถส่ งอุ ปกรณ์ ขา้ รั บการซ่ อมบารุ งที่ ศูนย์บริ การของบริ ษทั ผูผ้ ลิ ต
อุ ปกรณ์ ได้ โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่ายในส่ วนที่ ระบุ ในประกัน หากอุ ปกรณ์ ดงั กล่ าวไม่อยู่ใน
ระยะเวลาประกัน เจ้าหน้าที่ผูร้ ับผิดชอบต้องพิจารณาจากความเสี ยหายของอุปกรณ์ หาก
เสี ยหายมากอาจจาเป็ นจะต้องจาหน่ายอุปกรณ์ดงั กล่าว หรื อหากความเสี ยหายของอุปกรณ์
สามารถแก้ไขได้ให้าเนินการแก้ไข
ในระหว่างที่เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบส่ งอุปกรณ์เข้ารับการซ่ อมบารุ งนั้น หากมีอุปกรณ์อื่นที่
สามารถใช้งานทดแทนอุปกรณ์ดงั กล่าวได้ ให้เจ้าหน้าที่ดาเนิ นการแจ้งแก่ผใู ้ ช้ โดยให้ผใู ้ ช้
ท าเรื่ อ งเบิ ก ใช้ง านอุ ป กรณ์ โดยกรอกข้อ มู ล ลงในแบบฟอร์ ม การขอเบิ ก ใช้อุ ป กรณ์
คอมพิวเตอร์ และเครื อข่ายโดยระบุรายการอุปกรณ์ที่ตอ้ งการเบิกใช้รวมถึงสถานที่จดั เก็บ
หรื อติดตั้ง และยื่นเรื่ องให้เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบดาเนิ นการพิจารณาอนุ มตั ิ และเจ้าหน้าที่
ผูด้ ูแลทะเบียนอุปกรณ์ทาการบันทึกข้อมูลอุปกรณ์ใหม่ลงใน “ระบบ IT Service Request”
หรื อแบบฟอร์ มการขอเบิ กใช้อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และเครื อข่าย เพื่อจัดเก็บเป็ นประวัติ
อุปกรณ์ของบริ ษทั
หลังจากที่เจ้าหน้าที่ ผูร้ ับผิดชอบส่ งอุปกรณ์ ที่พบความเสี ยหายเข้ารั บการแก้ไขเรี ยบร้ อย
แล้ว ต้องดาเนิ นการทดสอบในส่ วนที่พบความเสี ยหายอีกครั้ง ก่อนจัดส่ งอุปกรณ์คืนผูใ้ ช้
โดยเจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบกรอกข้อมูลรายละเอียดการซ่ อมบารุ ง และการทดสอบอุปกรณ์
ลงใน “ระบบ IT Service Request” หรื อแบบฟอร์ มการขอเบิกใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ
เครื อข่ายและส่ งคืนอุปกรณ์พร้อมเอกสารดังกล่าวให้กบั ผูใ้ ช้

หน้ าที่ 31/36
แก้ ไขครั้งที่ 00
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จากัด (มหาชน) และบริษัทในเครื อ
เรื่ อง แนวปฏิบัตใิ นการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยด้ านสารสนเทศ
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5.8

การนาสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ออกนอกสถานที่
ให้มีการบันทึกขออนุญาตก่อนนาอุปกรณ์หรื อสิ นทรัพย์ออกนอกสถานที่เพื่อเอาไว้เป็ น
หลักฐานป้ องกันการสู ญหาย รวมทั้งบันทึกข้อมูลเพิม่ เติมเมื่อนาอุปกรณ์ส่งคืน
ให้เจ้าหน้าที่มีความรับผิดชอบดูแลอุปกรณ์หรื อสิ นทรัพย์เสมือนเป็ นสิ นทรัพย์ของตนเอง

5.9

การจาหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และเครื อข่าย
กรณี ที่อุปกรณ์เสี ยหายเกินกว่าที่จะแก้ไขได้ รวมถึงไม่อยูใ่ นระยะเวลาประกันประกอบกับ
เมื่อพิจารณาถึงมูลค่าของอุปกรณ์กบั ค่าใช้จ่ายในการซ่ อมบารุ งแล้ว จาเป็ นต้องดาเนิ นการ
จ าหน่ า ยอุ ป กรณ์ ดัง กล่ า ว ให้ เ จ้า หน้ า ที่ ผู ้รั บ ผิ ด ชอบกรอกรายละเอี ย ดอุ ป กรณ์ ล งใน
“แบบฟอร์ มการส่ งคืนอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และเครื อข่าย” ให้เจ้าหน้าที่ผเู ้ ป็ นเจ้าของงาน/
โครงการ ซึ่งเป็ นผูใ้ ช้หรื อผูจ้ ดั หาอุปกรณ์รับทราบและพิจารณาเห็นชอบ
เจ้าหน้าที่ผเู ้ ป็ นเจ้าของงาน/โครงการ พิจารณาเรื่ องการส่ งคืนอุปกรณ์ หากเห็นชอบให้ลง
ลายมือชื่ อใน “แบบฟอร์ มการส่ งคืนอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และเครื อข่าย” หากไม่เห็ นชอบ
ให้ระบุเหตุผลและส่ งเรื่ องคืนเจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบ
ส่ งเรื่ องให้หน่วยงานที่มีอานาจอนุมตั ิการจาหน่ายอุปกรณ์พิจารณาดาเนินการต่อไป

5.10

การควบคุมเอกสาร (Print out) ที่พิมพ์ออกจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
มีการกาหนดสิ ทธิ การพิมพ์เอกสาร
กาหนดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมการเข้าถึงเอกสาร (Print out)
จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบไว้ในสถานที่มนั่ คงปลอดภัย
เอกสารที่ไม่ใช้งานหรื อมีความผิดพลาดจากการพิมพ์ ให้ทาลาย
มีการบันทึกขออนุ ญาตก่อนนาเอกสารออกนอกสถานที่เพื่อเป็ นหลักฐานป้ องกันการสู ญ
หาย

6

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยการสารองข้ อมูลและกู้คืนข้ อมูล

6.1

มี ร ะบบจัด เก็ บ และส ารองข้อ มู ล ตามประเภทของข้อ มู ล ได้แ ก่ โปรแกรมระบบปฏิ บ ัติ ก าร
โปรแกรมประยุกต์หรื อแอพลิเคชัน่ ชุ ดคาสั่ง และข้อมูล อย่างน้อยหนึ่ งชุ ดแยกสถานที่จากกัน เพื่อ
ความมัน่ คงปลอดภัยและใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

หน้ าที่ 32/36
แก้ ไขครั้งที่ 00
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จากัด (มหาชน) และบริษัทในเครื อ
เรื่ อง แนวปฏิบัตใิ นการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยด้ านสารสนเทศ
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6.2

กาหนดผูร้ ั บผิดชอบในการสารองข้อมู ล ตรวจสอบความมี อยู่อย่างถู กต้อง ครบถ้วน ของข้อมู ล
อย่างน้อยปี ละ1 ครั้ง และมีการบันทึกรายละเอียดการตรวจสอบ ในกรณี ตรวจพบข้อมูลสู ญหาย ไม่
ถูกต้องครบถ้วน ให้ดาเนินการปรับปรุ ง แก้ไขข้อมูลให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วนในทันที

6.3

กาหนดความถี่ในการสารองข้อมูลของระบบงาน และทาการสารองข้อมูลตามความถี่ ที่กาหนดไว้
(ระบบงานที่ มีการเปลี่ ยนแปลงบ่ อย ควรจะมี ความถี่ ในการสารองข้อมู ลมากขึ้ น) และมี การนา
ข้อมูลที่สารองไปเก็บไว้นอกสถานที่อย่างน้อย 1 ชุด
กาหนดขั้นตอนการจัดทาสารองข้อมูล และการกูค้ ืนข้อมูลอย่างถูกต้อง รวมทั้งซอฟต์แวร์
ทาการตรวจสอบว่าการสารองที่เกิดขึ้นนั้น สาเร็ จครบถ้วน หรื อไม่
ทาการทดสอบกูค้ ืนข้อมูลที่สารองไว้ อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง รวมทั้งดาเนิ นการทดสอบว่า
ระบบงานทั้งหมดสามารถใช้งานได้ หรื อไม่

6.4

จัดทาแผนเตรี ยมความพร้อมกรณี เกิดเหตุฉุกเฉิ นให้สามารถกูค้ ืนระบบกลับคืนได้ ภายในระยะเวลา
ที่กาหนด โดยมีแนวทางปฏิบตั ิสาหรับการกูค้ ืนข้อมูลจากภัยพิบตั ิ โดย
มีการกาหนดระบบงานที่มีความสาคัญทั้งหมดของบริ ษทั และจัดทาเป็ นบัญชี รายชื่อของ
ระบบงาน ดังกล่าว รวมทั้งปรับปรุ งบัญชีรายชื่ อนี้ให้มีความทันสมัยอยูเ่ สมอตามระบบงาน
ที่มีความสาคัญที่เกิดขึ้นใหม่
ประเมินความเสี่ ยงสาหรับระบบงานที่มีความสาคัญเหล่านั้น และกาหนดมาตรการเพื่อลด
ความเสี่ ยงที่พบให้ปรับปรุ งรายงานการประเมินความเสี่ ยงอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
กาาหนดชนิ ดของข้อมู ล เช่ น ซอฟต์แวร์ ต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับระบบงาน หรื อข้อมู ล ใน
ฐานข้อมูล
ก าหนดความถี่ ใ นการส ารองข้อ มู ล และวิ ธี ก ารส ารอง เช่ น แบบ Full Backup หรื อ
Incremental Backup ของระบบงานที่มีความสาคัญเหล่านั้น

6.5

จัดทาแผนกูค้ ืนเพื่อรับมือกับภัยพิบตั ิที่อาจเกิดขึ้นได้ แผนกูค้ ืนต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
การกาหนดหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อผูท้ ี่เกี่ยวข้องทั้งหมด
การประเมินความเสี่ ยงสาหรับระบบงานที่มีความสาคัญเหล่านั้น และกาหนดมาตรการเพื่อ
ลดความเสี่ ยงเหล่ า นั้น เช่ น ไฟดับเป็ นระยะเวลานาน ไฟไหม้ แผ่นดิ นไหว การชุ ม นุ ม
ประท้วง ทาให้ไม่สามารถเข้ามาใช้ระบบงานได้

หน้ าที่ 33/36
แก้ ไขครั้งที่ 00
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จากัด (มหาชน) และบริษัทในเครื อ
เรื่ อง แนวปฏิบัตใิ นการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยด้ านสารสนเทศ

6.6
6.7
6.8
6.9

6.10
6.11
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การกาหนดขั้นตอนปฏิบตั ิในการกูค้ ืนระบบงาน
การกาหนดขั้นตอนปฏิบตั ิในการสารองข้อมูลและทดสอบกูค้ ืนข้อมูลที่สารองไว้
การทดสอบตามแผนเตรี ยมความพร้อมฯ อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง

การสร้างความตะหนัก หรื อให้ความรู ้แก่เจ้าหน้าที่ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการปฏิบตั ิ หรื อสิ่ งที่ตอ้ ง
ทาเมื่อเกิดเหตุเร่ งด่วน
ให้ปรับปรุ งแผนกูค้ ืนอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
ให้ทาการสารองข้อมูลตามชนิ ด ความถี่ และวิธีการสารองที่ได้กาหนดไว้ และให้ตรวจสอบอย่าง
สม่าเสมอว่าข้อมูลที่สารองไปนั้นมีความครบถ้วน
ให้ทาการทดสอบกูค้ ืนข้อมูลที่สารองไว้น้ นั ว่าสามารถกูค้ ืนได้อย่างครบถ้วนหรื อไม่ อย่างน้อยปี ละ
1 ครั้ง ถ้าพบว่ามีปัญหาเกิดขึ้นในระหว่างการทดสอบกูค้ ืน ให้ดาเนิ นการแก้ไข และบันทึกข้อมูล
ปั ญหานั้นไว้ พร้อมทั้งวิธีการแก้ไขอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ให้จดั ประชุ มและแจ้งให้ผูท้ ี่เกี่ ยวข้องทั้งหมดได้รับทราบรายละเอียดของแผนกู้คืน รวมทั้งมีการ
ปรับปรุ งแผนกูค้ ืนใหม่จะต้องจัดประชุมใหม่ และแจ้งให้ผเู ้ กี่ยวข้องทราบเช่นเดียวกัน
จัดทาแผนเตรี ยมความพร้อมกรณี เกิดเหตุฉุกเฉิ นที่ไม่สามารถดาเนิ นการด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิ กส์
เพื่อให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง
ให้เตรี ยมแบบฟอร์ม/ แบบพิมพ์ที่สามารถใช้ทดแทนแบบฟอร์ม / แบบพิมพ์ ที่พิมพ์ได้จาก
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
ให้ป ฏิ บ ตั ิ ง านตามกระบวนงานเดิ ม ก่ อนที่ จะนาระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศและ การ
สื่ อสารปั จจุบนั มาใช้ เช่น การใช้ระบบมือ (Manual System)
เมื่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารสามารถใช้งานได้ตามปกติ ให้นาข้อมูลที่
เกิดขึ้นระหว่างที่เกิดเหตุฉุกเฉิ นฯ เข้าระบบ

หน้ าที่ 34/36
แก้ ไขครั้งที่ 00
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จากัด (มหาชน) และบริษัทในเครื อ
เรื่ อง แนวปฏิบัตใิ นการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยด้ านสารสนเทศ
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7

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้ านการประเมินความเสี่ ยงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อสาร

7.1

มีการแต่งตั้งคณะทางานบริ หารความเสี่ ยงของแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อดาเนินการ
จัดลาดับความสาคัญของความเสี่ ยง
จัดทาแผนบริ หารความเสี่ ยง
ดาเนินการตามแผนบริ หารความเสี่ ยง
มีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ ยงในเรื่ องความมัน่ คงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ระบบคอมพิวเตอร์ อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง

7.2
8

การสร้ างความตระหนักในเรื่ องการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ

8.1

มี ก ารเผยแพร่ ป ระชาสั ม พันธ์ และฝึ กอบรม ให้เจ้า หน้า ที่ บ ริ ษ ทั รั บ ทราบ เข้า ใจและไม่ ก ระท า
ความผิ ด ตามพระราชบัญ ญัติ ว่า ด้ว ยการกระท าความผิ ด เกี่ ย วกับ คอมพิ ว เตอร์ พ.ศ.2560 และ
กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงมีความรับผิดชอบในการใช้ทรัพยากร
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริ ษทั อย่างเหมาะสม
ให้ผมู ้ ีหน้าที่รับผิดชอบในการนาข้อมูลขึ้นเผยแพร่ สู่สาธารณะ ทางเว็บไซด์บริ ษทั จะต้องดาเนิ นการ
ด้วยตนเอง โดยห้ามมิให้ผอู ้ ื่นดาเนินการแทน
มีการทบทวนปรับปรุ งนโยบายและแนวปฏิ บตั ิในการรักษาความมัน่ คงปลอดภัย ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศให้มีความทันสมัย และเป็ นมาตรฐานที่ยอมรับอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง

8.2
8.3

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบตั ิโดยทัว่ กัน

- ลายมือชื่อ (นายธนวัฒน์ ตรี วศิ วเวทย์)
กรรมการผูจ้ ดั การ

