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1. วัตถุประสงค์  

เอกสารฉบบันี Hจดัทําขึ HนเพืQอเป็นคูมื่อสําหรับผู้ให้บริการภายนอก เพืQอให้เป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความ
มัQนคงปลอดภยัสารสนเทศและระบบบริหารจดัการข้อมลูสว่นบคุคล (ISMS/PIMS) สามารถดําเนินการต้องปฏิบตังิาน
ได้อยา่งเหมาะสม 

2. ขอบเขต  

คูมื่อปฏิบตังิานฉบบันี Hครอบคลมุถงึการดําเนินการงานของผู้ให้บริการภายนอก  

3. หน้าที[และความรับผิดชอบ 

บทบาท ความรับผิดชอบ 

ผู้ให้บริการภายนอก • รับทราบและปฏิบตังิานตามคูมื่อฉบบันี H 

• ร่วมทําการประเมินความเสีQยงในการดําเนินงาน 

ผู้ประสานงานโครงการ • ประสานงานกบัผู้ให้บริการภายนอก 

• แจ้งผู้ให้บริการภายนอกให้ทราบถงึคูมื่อปฏิบตังิานฉบบับนี H 

เจ้าของข้อมลู/เจ้าของระบบ • กําหนดสทิธิในการเข้าถงึข้อมลูหรือระบบสาํหรับผู้ให้บริหารภายนอก 

• ทําการประเมินความเสีQยงในการดําเนินงานของผู้ให้บริการภายนอก 

• ตรวจสอบดแูลการดําเนินงานของผู้ให้บริการภายนอก 

4. เอกสารอ้างองิ 
- 

5. คาํจาํกัดความ 
คาํศัพท์ ความหมาย 

หนว่ยงานภายนอก/ 
ผู้ให้บริการภายนอก/ 
บคุคลภายนอก 

บริษัทคูค้่า (Business Partner), ผู้ รับจ้างปฏิบตังิานให้กบับริษัทฯ (Outsource), 
ผู้ รับจ้างพฒันาระบบหรือจดัหาวสัดอุปุกรณ์ตา่งๆ (Supplier), ผู้ ให้บริการตา่งๆ 
(Service Provider) และ ทีQปรึกษา (Consultant) ผู้ ให้บริการภายนอก ทีQใช้งานระบบ
สารสนเทศของบริษัท ได้เป็นครั Hงคราว หรือตามสญัญา 

บริษัทผู้ รับบริการ บริษัท ซีพี ออลล์ จํากดั (มหาชน) และ/หรือ บริษัทยอ่ยทีQดําเนินการวา่จ้างกบั
หนว่ยงานภายนอก  

Removable Media อปุกรณ์ทีQใช้เก็บข้อมลูทีQสามารถเคลืQอนย้ายได้ เชน่ Tape, DVD, Thumb drive, 
Flash drive, Hard disk 

Mobile Device อปุกรณ์ทีQสามารถประมวลผลและสามารถเคลืQอนย้ายได้ เชน่ Smartphone, Tablet,  

Notebook เครืQองคอมพิวเตอร์ทีQสามารถพกพาได้ 

6. แนวปฏบิตั ิ
หน่วยงานภายนอกจะต้องปฏิบตัิเพืQอให้สามารถรักษาความมัQนคงปลอดภยัสารสนเทศได้ทั Hง 3 ด้านคือ การ

รักษาความลับ (Confidentiality) การรักษาความถูกต้องเชืQอถือได้ (Integrity) และการรักษาความพร้อมทีQจะ
ให้บริการ (Availability) รวมทั Hงดแูลรักษาข้อมลูสว่นบคุคลให้เป็นตามทีQกําหนด  

6.1 แนวปฏบิตัติามกฎหมาย และนโยบายของบริษัท 

• ให้ปฏิบัติตามกฎหมายทีQเกีQยวข้องกับระบบบริหารจัดการความมัQนคงปลอดภัยสารสนเทศและระบบ
บริหารจดัการข้อมลูสว่นบคุคลทกุข้อกําหนด 
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• ต้องยอมรับการควบคมุด้านความมัQนคงปลอดภยัสารสนเทศและระบบบริหารจดัการข้อมลูส่วนบคุคลทีQ
บริษัท ซีพี ออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ยกําหนด 

6.2 แนวปฏบิตังิานจากระยะไกลหรือการทาํงานนอกสาํนักงาน (Teleworking Policy) 

• ผู้ ใช้งานจะต้องขออนุมัติจากผู้ ประสานของโครงการก่อนเข้ามาใช้งาน Remote Access เข้าสู่ระบบ
สารสนเทศ ผู้ ให้บริการภายนอกจะต้องระบวุตัถปุระสงค์ วิธีการเข้าถงึ และขอบขา่ยของการเข้าถงึทีQแน่ชดั
ตอ่ผู้ประสาน และจะต้องทําการอนมุตัิให้เป็นรายครั Hง หรือเป็นช่วงระยะเวลาจํากดัแล้วแตก่รณีและความ
จําเป็น 

• การเชืQอมตอ่ระบบจากภายนอกบริษัท จะต้องมีการดําเนินการขออนมุตัแิละเชืQอมตอ่ผา่นชอ่งทางทีQบริษัท
กําหนดให้เทา่นั Hน 

• สิทธิในการใช้งาน Remote Access เพืQอปฏิบัติงานชัQวคราวเป็นสิทธิทีQบริษัทจะให้เฉพาะผู้ ให้บริการ
ภายนอก เป็นการชัQวคราวเทา่นั Hน ไมส่ามารถถ่ายโอนกนัได้ 

• บริษัทมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ ให้บริการภายนอก หากระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทได้รับความ
เสียหาย จากการติดไวรัส หรือ Malware คอมพิวเตอร์ เนืQองจากการใช้งาน Remote Access ของผู้
ให้บริการภายนอก 

6.3 การดแูลการใช้งาน Computing Device และ Mobile Device 

• มีการเก็บสาํรองข้อมลูทีQเกีQยวกบัผู้ รับบริการ 

• มีการตดิตั Hงโปรแกรมปอ้งกนัไวรัส (Anti-virus) ทีQทนัสมยั 

• มีการใช้ Software Licenses 

• มีมาตรการในการปอ้งกนัอปุกรณ์ทีQมีข้อมลูของผู้ รับบริการมิให้ถกูโจรกรรมได้งา่ย 

• เครืQองคอมพิวเตอร์จะต้องทําการลอ็คหน้าจอทกุครั Hง และต้องทําการพิสจูน์ตวัตนก่อนการใช้งานทกุครั Hง 
โดยทําการตั Hงเวลาพกัหน้าจอ (Screen Saver) หากไมใ่ช้งานเกินกวา่ 15 นาที 

6.4 แนวปฏบิตัแิละหน้าที[ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินที[มีการใช้ข้อมูลของบริษัทผู้รับบริการ 

• การใช้งานจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (Use of electronic mail) การสง่ข้อมลูสว่นบคุคลต้องมีการเข้ารหสั 

• เอกสารทีQเกีQยวข้องกบัข้อมลูสว่นบคุคลให้ปฏิบตัิตามผู้ประสานงานโครงการแจ้งไว้อยา่งเคร่งครัด และต้อง
มีการใช้ Hardcopy น้อยทีQสดุเทา่ทีQจําเป็น 

• ห้ามมิให้เปิดเผยข้อมลูสําหรับการพิสจูน์ตวัตน หรือทีQเรียกว่า รหสัผ่านของระบบบริษัท (รวมถึงสิQงทีQใช้ใน
การพิสจูน์ตวัตนอืQนๆ เชน่  ฮาร์ดโทเคน, ซอฟต์โทเคน, รหสั OTP) ให้บคุคลอืQนโดยเดด็ขาด  

• ผู้ปฏิบตังิานต้องปอ้งกนัดแูลรักษาไว้ซึQงความลบั ความถกูต้อง และความพร้อมใช้ของข้อมลูของบริษัท
ผู้ รับบริการ 

6.5 แนวปฏบิตักิารดาํเนินการตามชั ?นความลับของสารสนเทศ (Information Classification Policy) 

• ให้ปฏิบตัติามชั HนความลบัทีQผู้ประสานงานโครงการกําหนด 
6.6 แนวปฏบิตักิารจดัการสื[อที[ใช้ในการบนัทกึข้อมูล (Media Handling Policy) 

• การจดัเก็บไฟล์ทีQมีข้อมลูสว่นบคุคลและข้อมลูทีQสาํคญับน Media ทกุชนิด ต้องมีการเข้ารหสัไฟล์ 

• การจดัเก็บ หรือส่งข้อมลูทาง Removable Media ควรใช้อปุกรณ์ทีQสามารถปิดล็อคได้หรือเป็นอปุกรณ์มี
การเข้ารหสัแบบ Full-disk Encryption (FDE)   

• เมืQอต้องการทําลายข้อมลู ต้องมีการลบข้อมลูแบบไมส่ามารถกู้คืนได้ (Secure delete) 

• ต้องมีการบนัทึกรับเข้าและส่งออกสืQอบนัทึกข้อมลูเฉพาะทีQมีข้อมลูส่วนบุคคลและข้อมลูทีQสําคญั รวมถึง
ประเภทสืQอบนัทกึข้อมลู ผู้สง่/ผู้ รับทีQได้รับอนญุาต วนัทีQ เวลา และจํานวนสืQอบนัทกึข้อมลู 

6.7 แนวปฏบิตักิารควบคุมการเข้าถงึและการใช้งานระบบสารสนเทศ (Information System Access 
Control Policy) 

• กรณีที[ผู้ให้บริการภายนอกต้องการเข้าถงึทรัพย์สนิสารสนเทศของบริษัทผู้รับบริการ 
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o ต้องขออนมุตัิการเข้าถึงทรัพย์สินสารสนเทศ ผ่านทางผู้ประสานงานโครงการ เพืQอให้พิจารณาอนมุตัิ
เป็นครั Hง ๆ ไป 

o กรณีทีQมีการเปลีQยนแปลงผู้ เข้าถงึทรัพย์สนิสารสนเทศจะต้องแจ้งขอเปลีQยนแปลง หรือยกเลกิสทิธิทนัที 
o ต้องมีการทบทวนสทิธิผู้ เข้าถงึระบบอยา่งสมํQาเสมอ 
o ห้ามใช้ User ID ร่วมกนั 

• กรณีที[ ผู้ให้บริการภายนอกเป็นผู้ดูแลระบบให้กับผู้รับบริการ หรือมีการนําข้อมูลของบริษัท
ผู้รับบริการไปใช้  
o มีการกําหนดกฏเกณฑ์ในการเข้าถึง  ใช้  แก้ไข ข้อมูล ตามหน้าทีQของผู้ ใ ช้งาน (Role Base 

Authorization) 
o มีกระบวนการลงทะเบียน และถอนสทิธิผู้ เข้าถงึระบบงานตามหน้าทีQ เพืQอให้สามารถตรวจสอบได้ 
o มีการทบทวนสทิธิการเข้าถงึอยา่งน้อยปีละ 1 ครั Hง (สง่หลกัฐานการทบทวน) 
o มีการปอ้งกนัไมใ่ห้บคุคลทีQไมไ่ด้รับอนญุาตเข้าถงึในเครือขา่ยภายในขององค์กร 
o การบริหารจดัการรหสัผา่น 

§ มีการกําหนดกฎเกณฑ์ในการตั Hงรหสัผา่นให้คาดเดาได้ยาก  
§ รหสัผา่นต้องมีการเก็บรักษาเป็นความลบัไมใ่ห้ผู้ อืQนลว่งรู้ 
§ มีการกําหนดรอบระยะเวลาในการเปลีQยนรหสัผา่น 
§ ห้ามใช้ User ID ร่วมกนั 

6.8 แนวปฏบิตัด้ิานความมั[นคงปลอดภยัทางด้านกายภาพและสิ[งแวดล้อม (Physical and Environmental 
Security) 

• กรณีที[ต้องเข้าพื ?นที[ของบริษัทผู้รับบริการ 
o ต้องขออนมุตักิารเข้าถงึทรัพย์สนิสารสนเทศ ผา่นทางผู้ประสานงานโครงการ เพืQอให้พิจารณาอนมุตัิ

เป็นครั Hง ๆ ไป 
o ปฏิบตัติามกฎระเบียบการเข้าออกพื HนทีQอยา่งเคร่งครัด 

• กรณีที[ผู้ให้บริการภายนอกเป็นผู้ดแูลระบบให้กับผู้รับบริการ หรือมีการนําข้อมูลของบริษัท
ผู้รับบริการไปใช้ 
o มีการปอ้งกนัผู้ ทีQไมไ่ด้รับอนญุาตเข้าออกพื HนทีQปฏิบตังิานทีQมีข้อมลูของผู้ รับบริการ 

• กรณีที[ให้บริการเช่าพื ?นที[ Data center หรือให้เช่าพื ?นที[วาง Server 
o มีมาตรการควบคมุการเข้าออกพื HนทีQสาํคญั (Server Room)  
o มีการขออนญุาตเข้าออกพื HนทีQทํางาน 
o มีการบนัทกึและตรวจสอบ Log การเข้าถงึพื HนทีQ 
o มีการตดิตั Hง CCTV  
o มีการตรวจการตั Hงเวลามาตรฐานสากล (Clock Synchronization) 
o มีการจดัตั Hงและป้องกนัอปุกรณ์ปฏิบตัิงานอย่างปลอดภยั (Equipment siting and protection) (นํ Hา 

ไฟ แอร์) 
o มีมาตรการตรวจสอบและบํารุงรักษาอปุกรณ์สนบัสนนุ (เชน่ ระบบไฟฟา้ แอร์ เน็ตเวิร์ค เป็นต้น)  

6.9 แนวปฏิบัติในการพัฒนา และการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ (Development and Maintenance 
Policy) 

• ต้องแยก Environment ตาม Phase ได้แก่ Development, Testing, Production และกําหนดสิทธิการ
เข้าถงึของแตล่ะ Environment  

• ต้องมีการบริหารจดัการ Version Control และสทิธิการเข้าถงึของ Source Code  

• การออกแบบระบบต้องปฏิบตัดิงันี H 
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o มีการตรวจสอบตวัตนก่อนใช้งาน 
o มีการกําหนดสทิธิตาม บคุคล/กลุม่คน รวมถงึ Level ของสทิธิ (Read only, Update, Delete)  
o มีการบนัทกึการเข้าถงึ และเปลีQยนแปลงของข้อมลู 
o มีการเข้าใช้ระบบต้องผา่น Secure channel เทา่นั Hน (กรณีทีQระบบเชืQอมตอ่กบัเครือขา่ยสาธารณะ) 
o มีการเก็บสํารองข้อมลู 
o มีการเก็บ Log การเข้าถงึและการเปลีQยนแปลงข้อมลู (Activity Log, Access Log, Transaction Log 

และ Security Event Log) ให้สามารถตรวจสอบย้อนหลงัได้ 
o ต้องลบ Temp File ทีQประมวลผลข้อมลูเรียบร้อยแล้วหลงัจากใช้งาน ต้องมีการกําหนดรอบการลบ 

Temp File โดยสามารถตรวจสอบได้วา่ปฏิบตัจิริง 

• มีการทําทดสอบเจาะระบบเพืQอหาจดุออ่น (Penetration Test) ก่อนขึ Hนระบบ 

• หลกีเลีQยงการใช้ข้อมลูจริง (โดยเฉพาะข้อมลูสว่นบคุคล) มาใช้ในการทดสอบ และต้องดําเนินการดงันี H 
o ต้องมีการควบคมุข้อมลูทีQใช้ทดสอบเหมือนกบัการควบคมุข้อมลูทีQอยูใ่นระบบใช้งานจริง  
o หลงัจากดําเนินการ Test เสร็จสิ Hนต้องทําการลบข้อมลูทนัที 
o ต้องมีหลกัฐานให้สามารถตรวจสอบได้ (ชืQอผู้ เป็นผู้อนมุตั,ิ แหลง่ข้อมลู) 

6.10  แนวปฏบิตัใินการควบคุมและจดัการช่องโหว่ในระบบงาน (Patch Management) 

• มีการ Update Patch อยา่งสมํQาเสมอ 

• มีการ Update Antivirus and Malware Protection อยา่งสมํQาเสมอ 

• มีการทํา VA Scan อยา่งน้อยปีละ � ครั Hง 

• มีการทําทดสอบเจาะระบบเพืQอหาจดุออ่น (Penetration Test) ก่อนขึ Hนระบบ และดําเนินการทกุปี 

• มีการวิเคราะห์ Log เพืQอค้นหาเหตกุารณ์ผิดปกตอิยา่งสมํQาเสมอ 
6.11  แนวปฏบิตัใินการสาํรองข้อมูล (Backup Policy) 

• ต้องมีแผนในการสํารองข้อมลู และมีการทดสอบการ Restore ข้อมลู อย่างน้อยปีละ 1 ครั Hง และสามารถ
ตรวจสอบได้ 

• การสาํรองข้อมลูทีQมีข้อมลูสว่นบคุคลต้องเข้ารหสั 
6.12  แนวปฏบิตัใินการการถ่ายโอนข้อมูลสารสนเทศ (Information Transfer Policy) 

• ห้ามสง่ข้อมลูให้บคุคลอืQนโดยไมไ่ด้รับอนญุาต 

• การรับสง่ข้อมลูต้องมีวิธีการให้ตรวจสอบได้ 

• การสง่ Email ทีQมีข้อมลูสว่นบคุคลต้องสง่เป็นไฟล์แนบ และเข้ารหสั โดยสง่รหสั แยกกบั Email เอกสาร 

• มีการใช้ Secure Protocol หรือ เข้ารหสัไฟล์ในการสง่ข้อมลู 
6.13  การรับแจ้งเหตุการณ์ที[พบหรือปัญหาที[เกดิขึ ?น (Notification of incidents) 

การแจ้งเหตุการณ์เมืQอเกิดเหตุเกีQยวกับความมัQนคงปลอดภัยสารสนเทศ การรัQวไหล หรือเหตุการณ์ละเมิด
ข้อมลูสว่นบคุคล จะต้องดําเนินการดงันี H 

• การแจ้งเหตุการละเมิดหรือรัQวไหล ให้ดําเนินการแจ้งกับผู้ประสานงานโครงงาน หรือ ผู้ดูแลระบบนั Hน ๆ 
ภายใน 30 นาที โดยรายละเอียดอยา่งน้อยดงันี H 
o คําอธิบายลกัษณะเหตลุะเมิด 
o ประเภทข้อมลูทีQได้รับผลกระทบ 
o จํานวนข้อมลูและเจ้าของข้อมลูทีQเกีQยวข้อง 
o ระยะเวลาทีQเกิดเหต ุ
o มาตรการในการรับมือ 

• ในสว่นของเหตกุารณ์ผิดปกตอืิQนๆ ให้ดําเนินการตาม SLA ทีQกําหนดกบัผู้ประสานงาน 
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6.14  แนวปฏบิตักิารดาํเนินการเกี[ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (Processing of personal data) 

• ไมมี่สทิธิสง่ข้อมลูหรือเปิดเผยให้กบัผู้ อืQน ยกเว้นแตไ่ด้รับคําอนญุาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรตอ่ผู้ประสานงาน
โครงการ 

• กรณีทีQผู้ ให้บริการภายนอกเห็นวา่การประมวลผลนั Hนอาจจะละเมิดกฎหมายหรือละเมิดการคุ้มครองข้อมลู
สว่นบคุคลให้ระงบัการประมวลผลและแจ้งกลบัผู้ประสานงาน 

• ต้องไมป่ระมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลนอกเหนือไปจากคําสัQงของผู้ รับบริการ 

• ห้ามดําเนินการตอบสนองการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมลูส่วนบุคคล (ยกเว้นมีการระบุไว้ในสญัญาอย่าง
ชดัเจน) และต้องแจ้งเจ้าของข้อมลูวา่ไมมี่สทิธิดําเนินการ รวมทั Hงสง่ตอ่คําร้องให้กบัผู้ประสานงานโครงการ
ตอ่ไป 

• ต้อง ลบ ทําลาย หรือสง่คืน ผู้ รับบริการเมืQอเสร็จสิ HนการประมวลผลตามทีQกําหนดไว้ 

• ต้อง ลบ หรือทําลาย ข้อมลูส่วนบุคคลนบัตั Hงแต่วนัทีQสญัญาสิ Hนสดุลง (ยกเว้นต้องเก็บตามข้อบงัคบัของ
กฏหมาย) 

• ผู้ประมวลผลต้องดําเนินการเก็บหลกัฐาน (เก็บ ใช้ ส่ง ลบ) เพืQอให้ผู้ รับบริการสามารถตรวจสอบว่าได้
ปฏิบตัติามวตัถปุระสงค์ 

• ต้องมีการจดัทําบนัทึกกิจกรรมของข้อมลูส่วนบุคคลทีQผู้ประมวลผลต้องปฏิบตัิ (Record of Processing 
Activities) 

• ต้องจัดทําบันทึก เมืQอมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลหรือหน่วยภายนอก หลังจากได้รับ
อนญุาตจากผู้ รับบริการ 

• กรณีทีQผู้ ประมวลผลข้อมูลมีการจ้างหน่วยงานภายนอก (ผู้ รับจ้างช่วง) ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
จะต้องขออนมุตัจิากผู้ รับบริการก่อน  

• เมืQอมีการเปลีQยนแปลง ผู้ รับจ้างชว่ง ต้องได้รับอนญุาตจากผู้ รับบริการก่อนดําเนินการ 


