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1. วัตถุประสงค์
เอกสารฉบับนี Hจัดทําขึ HนเพืQอเป็ นคูม่ ือสําหรับผู้ให้ บริ การภายนอก เพืQอให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการรักษาความ
มันQ คงปลอดภัยสารสนเทศและระบบบริ หารจัดการข้ อมูลส่วนบุคคล (ISMS/PIMS) สามารถดําเนินการต้ องปฏิบตั งิ าน
ได้ อย่างเหมาะสม
2. ขอบเขต
คูม่ ือปฏิบตั งิ านฉบับนี Hครอบคลุมถึงการดําเนินการงานของผู้ให้ บริ การภายนอก
3. หน้ าที[และความรั บผิดชอบ
บทบาท
ผู้ให้ บริ การภายนอก
ผู้ประสานงานโครงการ
เจ้ าของข้ อมูล/เจ้ าของระบบ

•
•
•
•
•
•
•

ความรั บผิดชอบ
รับทราบและปฏิบตั งิ านตามคูม่ ือฉบับนี H
ร่วมทําการประเมินความเสียQ งในการดําเนินงาน
ประสานงานกับผู้ให้ บริ การภายนอก
แจ้ งผู้ให้ บริ การภายนอกให้ ทราบถึงคูม่ ือปฏิบตั งิ านฉบับบนี H
กําหนดสิทธิในการเข้ าถึงข้ อมูลหรื อระบบสําหรับผู้ให้ บริ หารภายนอก
ทําการประเมินความเสียQ งในการดําเนินงานของผู้ให้ บริ การภายนอก
ตรวจสอบดูแลการดําเนินงานของผู้ให้ บริ การภายนอก

4. เอกสารอ้ างอิง
5. คําจํากัดความ
คําศัพท์
หน่วยงานภายนอก/
ผู้ให้ บริ การภายนอก/
บุคคลภายนอก
บริ ษัทผู้รับบริ การ
Removable Media
Mobile Device
Notebook

ความหมาย
บริ ษัทคูค่ ้ า (Business Partner), ผู้รับจ้ างปฏิบตั งิ านให้ กบั บริ ษัทฯ (Outsource),
ผู้รับจ้ างพัฒนาระบบหรื อจัดหาวัสดุอปุ กรณ์ตา่ งๆ (Supplier), ผู้ให้ บริ การต่างๆ
(Service Provider) และ ทีQปรึกษา (Consultant) ผู้ให้ บริ การภายนอก ทีQใช้ งานระบบ
สารสนเทศของบริ ษัท ได้ เป็ นครังH คราว หรื อตามสัญญา
บริ ษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) และ/หรื อ บริ ษัทย่อยทีQดําเนินการว่าจ้ างกับ
หน่วยงานภายนอก
อุปกรณ์ทีQใช้ เก็บข้ อมูลทีQสามารถเคลือQ นย้ ายได้ เช่น Tape, DVD, Thumb drive,
Flash drive, Hard disk
อุปกรณ์ทีQสามารถประมวลผลและสามารถเคลือQ นย้ ายได้ เช่น Smartphone, Tablet,
เครืQ องคอมพิวเตอร์ ทีQสามารถพกพาได้

6. แนวปฏิบตั ิ
หน่วยงานภายนอกจะต้ องปฏิบตั ิเพืQอให้ สามารถรักษาความมันQ คงปลอดภัยสารสนเทศได้ ทงั H 3 ด้ านคือ การ
รั ก ษาความลับ (Confidentiality) การรั ก ษาความถูก ต้ อ งเชืQ อ ถื อ ได้ (Integrity) และการรั ก ษาความพร้ อมทีQ จ ะ
ให้ บริ การ (Availability) รวมทังดู
H แลรักษาข้ อมูลส่วนบุคคลให้ เป็ นตามทีQกําหนด
6.1 แนวปฏิบตั ติ ามกฎหมาย และนโยบายของบริษัท
• ให้ ปฏิบัติตามกฎหมายทีQ เกีQ ยวข้ องกับระบบบริ หารจัดการความมัQนคงปลอดภัยสารสนเทศและระบบ
บริ หารจัดการข้ อมูลส่วนบุคคลทุกข้ อกําหนด
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• ต้ องยอมรับการควบคุมด้ านความมันQ คงปลอดภัยสารสนเทศและระบบบริ หารจัดการข้ อมูลส่วนบุคคลทีQ
บริ ษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อยกําหนด
แนวปฏิบตั งิ านจากระยะไกลหรื อการทํางานนอกสํานักงาน (Teleworking Policy)
• ผู้ใ ช้ ง านจะต้ อ งขออนุมัติ จ ากผู้ป ระสานของโครงการก่ อ นเข้ า มาใช้ ง าน Remote Access เข้ า สู่ร ะบบ
สารสนเทศ ผู้ให้ บริ การภายนอกจะต้ องระบุวตั ถุประสงค์ วิธีการเข้ าถึง และขอบข่ายของการเข้ าถึงทีQแน่ชดั
ต่อผู้ประสาน และจะต้ องทําการอนุมตั ิให้ เป็ นรายครังH หรื อเป็ นช่วงระยะเวลาจํากัดแล้ วแต่กรณีและความ
จําเป็ น
• การเชืQอมต่อระบบจากภายนอกบริ ษัท จะต้ องมีการดําเนินการขออนุมตั แิ ละเชืQอมต่อผ่านช่องทางทีQบริ ษัท
กําหนดให้ เท่านันH
• สิ ท ธิ ใ นการใช้ ง าน Remote Access เพืQ อ ปฏิ บัติ ง านชัQว คราวเป็ น สิท ธิ ทีQ บ ริ ษั ท จะให้ เ ฉพาะผู้ใ ห้ บ ริ ก าร
ภายนอก เป็ นการชัวQ คราวเท่านันH ไม่สามารถถ่ายโอนกันได้
• บริ ษัทมีสิทธิ เรี ยกร้ องค่าเสียหายจากผู้ให้ บริ การภายนอก หากระบบคอมพิวเตอร์ ของบริ ษัทได้ รับความ
เสี ย หาย จากการติ ด ไวรั ส หรื อ Malware คอมพิ ว เตอร์ เนืQ อ งจากการใช้ ง าน Remote Access ของผู้
ให้ บริ การภายนอก
การดูแลการใช้ งาน Computing Device และ Mobile Device
• มีการเก็บสํารองข้ อมูลทีQเกีQยวกับผู้รับบริ การ
• มีการติดตังโปรแกรมป้
H
องกันไวรัส (Anti-virus) ทีQทนั สมัย
• มีการใช้ Software Licenses
• มีมาตรการในการป้องกันอุปกรณ์ทีQมีข้อมูลของผู้รับบริ การมิให้ ถกู โจรกรรมได้ งา่ ย
• เครืQ องคอมพิวเตอร์ จะต้ องทําการล็อคหน้ าจอทุกครังH และต้ องทําการพิสจู น์ตวั ตนก่อนการใช้ งานทุกครังH
โดยทําการตังเวลาพั
H
กหน้ าจอ (Screen Saver) หากไม่ใช้ งานเกินกว่า 15 นาที
แนวปฏิบตั แิ ละหน้ าที[ความรั บผิดชอบต่ อทรั พย์ สินที[มีการใช้ ข้อมูลของบริษัทผู้รับบริการ
• การใช้ งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Use of electronic mail) การส่งข้ อมูลส่วนบุคคลต้ องมีการเข้ ารหัส
• เอกสารทีQเกีQยวข้ องกับข้ อมูลส่วนบุคคลให้ ปฏิบตั ิตามผู้ประสานงานโครงการแจ้ งไว้ อย่างเคร่งครัด และต้ อง
มีการใช้ Hardcopy น้ อยทีQสดุ เท่าทีQจําเป็ น
• ห้ ามมิให้ เปิ ดเผยข้ อมูลสําหรับการพิสจู น์ตวั ตน หรื อทีQเรี ยกว่า รหัสผ่านของระบบบริ ษัท (รวมถึงสิQงทีQใช้ ใน
การพิสจู น์ตวั ตนอืQนๆ เช่น ฮาร์ ดโทเคน, ซอฟต์โทเคน, รหัส OTP) ให้ บคุ คลอืQนโดยเด็ดขาด
• ผู้ปฏิบตั งิ านต้ องป้องกันดูแลรักษาไว้ ซงึQ ความลับ ความถูกต้ อง และความพร้ อมใช้ ของข้ อมูลของบริ ษัท
ผู้รับบริ การ
แนวปฏิบตั กิ ารดําเนินการตามชัน? ความลับของสารสนเทศ (Information Classification Policy)
• ให้ ปฏิบตั ติ ามชันความลั
H
บทีQผ้ ปู ระสานงานโครงการกําหนด
แนวปฏิบตั กิ ารจัดการสื[อที[ใช้ ในการบันทึกข้ อมูล (Media Handling Policy)
• การจัดเก็บไฟล์ทีQมีข้อมูลส่วนบุคคลและข้ อมูลทีQสาํ คัญบน Media ทุกชนิด ต้ องมีการเข้ ารหัสไฟล์
• การจัดเก็บ หรื อส่งข้ อมูลทาง Removable Media ควรใช้ อปุ กรณ์ ทีQสามารถปิ ดล็อคได้ หรื อเป็ นอุปกรณ์ มี
การเข้ ารหัสแบบ Full-disk Encryption (FDE)
• เมืQอต้ องการทําลายข้ อมูล ต้ องมีการลบข้ อมูลแบบไม่สามารถกู้คืนได้ (Secure delete)
• ต้ องมีการบันทึกรับเข้ าและส่งออกสืQอบันทึกข้ อมูลเฉพาะทีQมีข้อมูลส่วนบุคคลและข้ อมูลทีQสําคัญ รวมถึง
ประเภทสือQ บันทึกข้ อมูล ผู้สง่ /ผู้รับทีQได้ รับอนุญาต วันทีQ เวลา และจํานวนสือQ บันทึกข้ อมูล
แนวปฏิบตั กิ ารควบคุมการเข้ าถึงและการใช้ งานระบบสารสนเทศ (Information System Access
Control Policy)
• กรณีท[ ผี ้ ูให้ บริการภายนอกต้ องการเข้ าถึงทรั พย์ สนิ สารสนเทศของบริษัทผู้รับบริการ
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o ต้ องขออนุมตั ิการเข้ าถึงทรัพย์สินสารสนเทศ ผ่านทางผู้ประสานงานโครงการ เพืQอให้ พิจารณาอนุมตั ิ
เป็ นครังH ๆ ไป
o กรณีทีQมีการเปลียQ นแปลงผู้เข้ าถึงทรัพย์สนิ สารสนเทศจะต้ องแจ้ งขอเปลียQ นแปลง หรื อยกเลิกสิทธิทนั ที
o ต้ องมีการทบทวนสิทธิผ้ เู ข้ าถึงระบบอย่างสมํQาเสมอ
o ห้ ามใช้ User ID ร่วมกัน
• กรณี ท[ ีผ้ ู ใ ห้ บ ริ ก ารภายนอกเป็ นผู้ ดูแ ลระบบให้ กับ ผู้ รั บ บริ ก าร หรื อ มี ก ารนํ า ข้ อ มู ล ของบริ ษั ท
ผู้รับบริการไปใช้
o มี ก ารกํ า หนดกฏเกณฑ์ ใ นการเข้ าถึ ง ใช้ แก้ ไข ข้ อมู ล ตามหน้ าทีQ ข องผู้ ใช้ งาน (Role Base
Authorization)
o มีกระบวนการลงทะเบียน และถอนสิทธิผ้ เู ข้ าถึงระบบงานตามหน้ าทีQ เพืQอให้ สามารถตรวจสอบได้
o มีการทบทวนสิทธิการเข้ าถึงอย่างน้ อยปี ละ 1 ครังH (ส่งหลักฐานการทบทวน)
o มีการป้องกันไม่ให้ บคุ คลทีQไม่ได้ รับอนุญาตเข้ าถึงในเครื อข่ายภายในขององค์กร
o การบริ หารจัดการรหัสผ่าน
§ มีการกําหนดกฎเกณฑ์ในการตังรหั
H สผ่านให้ คาดเดาได้ ยาก
§ รหัสผ่านต้ องมีการเก็บรักษาเป็ นความลับไม่ให้ ผ้ อู ืQนล่วงรู้
§ มีการกําหนดรอบระยะเวลาในการเปลียQ นรหัสผ่าน
§ ห้ ามใช้ User ID ร่วมกัน
6.8 แนวปฏิบตั ดิ ้ านความมั[นคงปลอดภัยทางด้ านกายภาพและสิ[งแวดล้ อม (Physical and Environmental
Security)
• กรณีท[ ตี ้ องเข้ าพืน? ที[ของบริษัทผู้รับบริการ
o ต้ องขออนุมตั กิ ารเข้ าถึงทรัพย์สนิ สารสนเทศ ผ่านทางผู้ประสานงานโครงการ เพืQอให้ พิจารณาอนุมตั ิ
เป็ นครังH ๆ ไป
o ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบการเข้ าออกพื HนทีQอย่างเคร่งครัด
• กรณีท[ ผี ้ ูให้ บริการภายนอกเป็ นผู้ดแู ลระบบให้ กับผู้รับบริการ หรื อมีการนําข้ อมูลของบริษัท
ผู้รับบริการไปใช้
o มีการป้องกันผู้ทีQไม่ได้ รับอนุญาตเข้ าออกพื HนทีQปฏิบตั งิ านทีQมีข้อมูลของผู้รับบริ การ
• กรณีท[ ใี ห้ บริการเช่ าพืน? ที[ Data center หรื อให้ เช่ าพืน? ที[วาง Server
o มีมาตรการควบคุมการเข้ าออกพื HนทีQสาํ คัญ (Server Room)
o มีการขออนุญาตเข้ าออกพื HนทีQทํางาน
o มีการบันทึกและตรวจสอบ Log การเข้ าถึงพื HนทีQ
o มีการติดตังH CCTV
o มีการตรวจการตังเวลามาตรฐานสากล
H
(Clock Synchronization)
o มีการจัดตังและป้
H
องกันอุปกรณ์ ปฏิบตั ิงานอย่างปลอดภัย (Equipment siting and protection) (นํ Hา
ไฟ แอร์ )
o มีมาตรการตรวจสอบและบํารุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุน (เช่น ระบบไฟฟ้า แอร์ เน็ตเวิร์ค เป็ นต้ น)
6.9 แนวปฏิ บั ติ ใ นการพั ฒ นา และการบํา รุ ง รั ก ษาระบบสารสนเทศ (Development and Maintenance
Policy)
• ต้ อ งแยก Environment ตาม Phase ได้ แ ก่ Development, Testing, Production และกํ า หนดสิ ท ธิ ก าร
เข้ าถึงของแต่ละ Environment
• ต้ องมีการบริ หารจัดการ Version Control และสิทธิการเข้ าถึงของ Source Code
• การออกแบบระบบต้ องปฏิบตั ดิ งั นี H
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มีการตรวจสอบตัวตนก่อนใช้ งาน
มีการกําหนดสิทธิตาม บุคคล/กลุม่ คน รวมถึง Level ของสิทธิ (Read only, Update, Delete)
มีการบันทึกการเข้ าถึง และเปลียQ นแปลงของข้ อมูล
มีการเข้ าใช้ ระบบต้ องผ่าน Secure channel เท่านันH (กรณีทีQระบบเชืQอมต่อกับเครื อข่ายสาธารณะ)
มีการเก็บสํารองข้ อมูล
มีการเก็บ Log การเข้ าถึงและการเปลีQยนแปลงข้ อมูล (Activity Log, Access Log, Transaction Log
และ Security Event Log) ให้ สามารถตรวจสอบย้ อนหลังได้
o ต้ องลบ Temp File ทีQประมวลผลข้ อมูลเรี ยบร้ อยแล้ วหลังจากใช้ งาน ต้ องมีการกําหนดรอบการลบ
Temp File โดยสามารถตรวจสอบได้ วา่ ปฏิบตั จิ ริ ง
• มีการทําทดสอบเจาะระบบเพืQอหาจุดอ่อน (Penetration Test) ก่อนขึ Hนระบบ
• หลีกเลียQ งการใช้ ข้อมูลจริ ง (โดยเฉพาะข้ อมูลส่วนบุคคล) มาใช้ ในการทดสอบ และต้ องดําเนินการดังนี H
o ต้ องมีการควบคุมข้ อมูลทีQใช้ ทดสอบเหมือนกับการควบคุมข้ อมูลทีQอยูใ่ นระบบใช้ งานจริ ง
o หลังจากดําเนินการ Test เสร็ จสิ Hนต้ องทําการลบข้ อมูลทันที
o ต้ องมีหลักฐานให้ สามารถตรวจสอบได้ (ชืQอผู้เป็ นผู้อนุมตั ,ิ แหล่งข้ อมูล)
o
o
o
o
o
o

6.10 แนวปฏิบตั ใิ นการควบคุมและจัดการช่ องโหว่ ในระบบงาน (Patch Management)
• มีการ Update Patch อย่างสมํQาเสมอ
• มีการ Update Antivirus and Malware Protection อย่างสมํQาเสมอ
• มีการทํา VA Scan อย่างน้ อยปี ละ • ครังH
• มีการทําทดสอบเจาะระบบเพืQอหาจุดอ่อน (Penetration Test) ก่อนขึ Hนระบบ และดําเนินการทุกปี
• มีการวิเคราะห์ Log เพืQอค้ นหาเหตุการณ์ผิดปกติอย่างสมํQาเสมอ
6.11 แนวปฏิบตั ใิ นการสํารองข้ อมูล (Backup Policy)
• ต้ องมีแผนในการสํารองข้ อมูล และมีการทดสอบการ Restore ข้ อมูล อย่างน้ อยปี ละ 1 ครังH และสามารถ
ตรวจสอบได้
• การสํารองข้ อมูลทีQมีข้อมูลส่วนบุคคลต้ องเข้ ารหัส
6.12 แนวปฏิบตั ใิ นการการถ่ ายโอนข้ อมูลสารสนเทศ (Information Transfer Policy)
• ห้ ามส่งข้ อมูลให้ บคุ คลอืQนโดยไม่ได้ รับอนุญาต
• การรับส่งข้ อมูลต้ องมีวิธีการให้ ตรวจสอบได้
• การส่ง Email ทีQมีข้อมูลส่วนบุคคลต้ องส่งเป็ นไฟล์แนบ และเข้ ารหัส โดยส่งรหัส แยกกับ Email เอกสาร
• มีการใช้ Secure Protocol หรื อ เข้ ารหัสไฟล์ในการส่งข้ อมูล
6.13 การรั บแจ้ งเหตุการณ์ ท[ พ
ี บหรื อปั ญหาที[เกิดขึน? (Notification of incidents)
การแจ้ งเหตุการณ์ เมืQอเกิดเหตุเกีQ ยวกับความมัQนคงปลอดภัยสารสนเทศ การรัQ วไหล หรื อเหตุการณ์ ละเมิด
ข้ อมูลส่วนบุคคล จะต้ องดําเนินการดังนี H
• การแจ้ งเหตุการละเมิดหรื อรัQวไหล ให้ ดําเนินการแจ้ งกับผู้ประสานงานโครงงาน หรื อ ผู้ดูแลระบบนันH ๆ
ภายใน 30 นาที โดยรายละเอียดอย่างน้ อยดังนี H
o คําอธิบายลักษณะเหตุละเมิด
o ประเภทข้ อมูลทีQได้ รับผลกระทบ
o จํานวนข้ อมูลและเจ้ าของข้ อมูลทีQเกีQยวข้ อง
o ระยะเวลาทีQเกิดเหตุ
o มาตรการในการรับมือ
• ในส่วนของเหตุการณ์ผิดปกติอืQนๆ ให้ ดําเนินการตาม SLA ทีQกําหนดกับผู้ประสานงาน
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6.14 แนวปฏิบตั กิ ารดําเนินการเกี[ยวกับข้ อมูลส่ วนบุคคล (Processing of personal data)
• ไม่มีสทิ ธิสง่ ข้ อมูลหรื อเปิ ดเผยให้ กบั ผู้อืQน ยกเว้ นแต่ได้ รับคําอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อผู้ประสานงาน
โครงการ
• กรณีทีQผ้ ใู ห้ บริ การภายนอกเห็นว่าการประมวลผลนันอาจจะละเมิ
H
ดกฎหมายหรื อละเมิดการคุ้มครองข้ อมูล
ส่วนบุคคลให้ ระงับการประมวลผลและแจ้ งกลับผู้ประสานงาน
• ต้ องไม่ประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลนอกเหนือไปจากคําสังQ ของผู้รับบริ การ
• ห้ ามดําเนินการตอบสนองการใช้ สิทธิ ของเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคล (ยกเว้ นมีการระบุไว้ ในสัญญาอย่าง
ชัดเจน) และต้ องแจ้ งเจ้ าของข้ อมูลว่าไม่มีสทิ ธิดําเนินการ รวมทังส่
H งต่อคําร้ องให้ กบั ผู้ประสานงานโครงการ
ต่อไป
• ต้ อง ลบ ทําลาย หรื อส่งคืน ผู้รับบริ การเมืQอเสร็ จสิ HนการประมวลผลตามทีQกําหนดไว้
• ต้ อง ลบ หรื อทําลาย ข้ อมูลส่วนบุคคลนับตังแต่
H วนั ทีQสญ
ั ญาสิ Hนสุดลง (ยกเว้ นต้ องเก็บตามข้ อบังคับของ
กฏหมาย)
• ผู้ประมวลผลต้ องดําเนินการเก็บหลักฐาน (เก็บ ใช้ ส่ง ลบ) เพืQอให้ ผ้ ูรับบริ การสามารถตรวจสอบว่าได้
ปฏิบตั ติ ามวัตถุประสงค์
• ต้ องมีการจัดทําบันทึกกิจกรรมของข้ อมูลส่วนบุคคลทีQผ้ ูประมวลผลต้ องปฏิบตั ิ (Record of Processing
Activities)
• ต้ อ งจัด ทํ า บัน ทึก เมืQ อ มี ก ารเปิ ด เผยข้ อ มูล ส่ว นบุค คลให้ กับ บุค คลหรื อ หน่ ว ยภายนอก หลัง จากได้ รั บ
อนุญาตจากผู้รับบริ การ
• กรณี ทีQ ผ้ ูป ระมวลผลข้ อ มูล มี ก ารจ้ า งหน่ว ยงานภายนอก (ผู้รั บ จ้ า งช่ว ง) ประมวลผลข้ อ มูล ส่ว นบุค คล
จะต้ องขออนุมตั จิ ากผู้รับบริ การก่อน
• เมืQอมีการเปลียQ นแปลง ผู้รับจ้ างช่วง ต้ องได้ รับอนุญาตจากผู้รับบริ การก่อนดําเนินการ
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