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วัตถุประสงค์ และขอบเขตของนโยบาย
บริ ษ ทั โทรคมนาคมแห่ ง ชาติ จากัด (มหาชน) ได้นํา ระบบเทคโนโลยีก ารประชุ ม ทางไกลผ่า นระบบ
เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตมาให้บริ การภายใต้ชื่อ NT Conference เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผใู ้ ช้บริ การ ดังนั้นเพื่อ
สร้างความมัน่ ใจแก่ผใู ้ ช้บริ การ จึงกําหนดหลักการของความมัน่ คงปลอดภัยของระบบโดยมีองค์ประกอบ ดังนี้
องค์ ประกอบ

คําอธิบาย

เป็ นความลับ
(Confidentiality)

ป้ อ งกั น การเปิ ดเผยหรื อการแทรกแซงข้ อ มู ล สารสนเทศที่ มี
ความสําคัญระดับสู ง (sensitive) จากผูท้ ี่ไม่ได้รับอนุญาต

มีความสมบูรณ์ (Integrity) ข้อมูลถูกต้องสมบูรณ์ และไม่ถูกแก้ไขด้วยวิธีการใดๆ โดยที่ไม่ได้
รับการอนุญาต
พร้อมใช้ (Availability)

มัน่ ใจว่าข้อมูลสารสนเทศจะพร้อมใช้ในเวลาที่ตอ้ งการ

เป้ าหมายของความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
เป็ นผูใ้ ห้บริ การ ประชุมทางไกลผ่านระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตที่มีประสิ ทธิ ภาพและมีความปลอดภัย
สู งสุ ด แก่หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
นโยบายด้ านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศระบบ NT Conference
บริ ษทั โทรคมนาคมแห่ งชาติ จํากัด (มหาชน) จัดทํานโยบายนี้ เพื่อเป็ นส่ วนหนึ่ งของการบริ หารจัดการ
ความมัน่ คงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ของระบบ NT Conference ในการป้ องกันภัยคุกคาม ลดความเสี่ ยงจาก
ช่องโหว่และผูบ้ ุกรุ ก เพื่อให้สารสนเทศมีความปลอดภัย สามารถรักษาความลับและความถูกต้องของข้อมูล และ
มีความพร้อมในการให้บริ การอยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ โดยนโยบายนี้มีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
• เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความเชื่ อ มั่น และมี ค วามปลอดภัย ในการใช้ง านระบบสารสนเทศของ บริ ษ ัท
โทรคมนาคมแห่งชาติ จํากัด (มหาชน) ทําให้การดําเนินธุรกิจมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
• เพื่ อ เผยแพร่ ใ ห้ พ นั ก งานและลู ก จ้ า งทุ ก ระดั บ ได้ รั บ ทราบและปฏิ บ ัติ ใ ห้ ส อดคล้อ งกับ
มาตรฐานสากล และถูกต้องตามกฎ ระเบียบของบริ ษทั
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• เพื่อให้มีการดําเนิ นการที่เหมาะสมและสัมฤทธิ์ผล มีการตรวจสอบและประเมินนโยบายความ
มัน่ คงปลอดภัยด้านสารสนเทศ อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
• เพื่อสร้างความตื่นตัวให้ผูบ้ ริ หาร พนักงานและลูกจ้าง ผูด้ ูแลระบบ และหน่ วยงานภายนอกที่
ปฏิบตั ิงานให้กบั บริ ษทั ตระหนักถึงความสําคัญของความมัน่ คงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
• เพื่อสามารถจัดสรรและบริ หารทรัพยากรต่างๆ ของระบบสารสนเทศได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
• เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความเชื่ อ มั่น ว่ า เมื่ อ เกิ ด ภัย พิ บ ัติ ท างธรรมชาติ และเหตุ จ ลาจล ธุ ร กิ จ สามารถ
ให้บริ การได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถกูค้ ืนได้ตามระยะเวลาที่กาํ หนดที่ยอมรับได้
นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้ านสารสนเทศ
นโยบายและแนวทางปฏิบตั ิในการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยด้านสารสนเทศของบริ ษทั ประกอบด้วย
หมวดต่างๆ ดังนี้
1. การบริหารจัดการความเสี่ ยง (Risk Management Policy)
1.1 กําหนดให้มีการทําแผนบริ หารความเสี่ ยงทางด้านความมัน่ คงปลอดภัย และให้มีการทบทวนการ
ประเมินความเสี่ ยงอย่างน้อย ปี ละ 1 ครั้ง
1.2 กํา หนดให้ มี ก ารประเมิ น ความเสี่ ย ง เสนอแผนเพื่ อ ดํา เนิ น การบริ ห ารจัด การความเสี่ ย งต่ อ
ผูบ้ ริ หารให้รับทราบและอนุมตั ิ
1.3 จัดทํารายงานผลการดําเนินการตามแผนการบริ หารจัดการความเสี่ ยง
2. การบริหารสิ นทรัพย์
2.1 การจัดหมวดหมู่สินทรัพย์ (Inventory of Assets)
ต้องจัดทําบัญชี สินทรั พย์และแบ่งประเภทให้ชดั เจน ซึ่ งรวมถึ งบัญชี ครุ ภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ และบัญชี
ข้อมูลที่เก็บไว้ในสื่ อต่าง ๆ ทั้งหมด เพื่อใช้ในการกําหนดมูลค่าสิ นทรัพย์ระดับความสําคัญและวิธีการป้ องกันที่
เหมาะสม รวมทั้งต้องระบุผเู ้ ป็ นเจ้าของสารสนเทศ (แต่ละชนิด) ตามที่กาํ หนดไว้ในบัญชีสินทรัพย์
2.2 การตรวจสอบบัญชีสินทรัพย์ (Inventory Check)
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ต้องจัดให้มีการตรวจสอบบัญชีสินทรัพย์ตามระยะเวลาที่กาํ หนดไว้ตามนโยบาย บริ ษทั โทรคมนาคม
แห่งชาติ จํากัด (มหาชน)
2.3 การจัดหมวดหมู่ขอ้ มูลและสารสนเทศ (Data and Information Classification)
2.3.1 ต้องทําการจัดหมวดหมู่ กําหนดชั้นความลับ และกําหนดระดับความสําคัญของเอกสาร
(Classification Guidelines) เพื่ อป้ องกันสารสนเทศของ บริ ษ ทั โทรคมนาคมแห่ ง ชาติ
จํา กัด (มหาชน) ให้มี ค วามปลอดภัยด้วยวิ ธีการที่ เหมาะสม โดย บริ ษ ทั โทรคมนาคม
แห่งชาติ จํากัด (มหาชน) จัดให้มีกระบวนการในการจัดหมวดหมู่ของข้อมูลและสิ นทรัพย์
เช่ น ชั้นลับ ที่ สุ ด ชั้นลับ มากและชั้นลับ การกํา หนดแนวทางการแบ่ง ชั้นความลับของ
ข้อมู ล ต้องอยู่ใ นการควบคุ ม ดู แลและรั ก ษาความปลอดภัย ที่ เหมาะสมไม่ ว่า จะอยู่ใ น
รู ปแบบใดก็ตาม
2.3.2 ข้อมู ล ที่ อยู่ใ นรู ปแบบของเอกสาร ที่ ถู ก จัดทํา ขึ้นจะต้องมี การควบคุม และรั ก ษาความ
ปลอดภัยอย่างเหมาะสมตั้งแต่การเริ่ มพิมพ์ การเก็บรักษา จนถึงการทําลาย และกําหนด
เป็ นระเบี ย บปฏิ บ ัติ ใ ห้ พ นัก งานและลูก จ้า งของ บริ ษ ัท โทรคมนาคมแห่ ง ชาติ จํา กัด
(มหาชน) ต้องปฏิบตั ิตามเพื่อให้มน่ั ใจว่าข้อมูลได้รับการควบคุมและรักษาความปลอดภัย
2.4 จัดทําป้ายชื่อ ข้อมูล และสารสนเทศ (Data and Information Labeling and Handing)
ต้องจัดให้มี วิธี ก ารจัดทําและจัดการป้ า ยชื่ อสํา หรั บ ข้อมูล และสารสนเทศ โดยแยกตามหมวดหมู่ที่
กําหนดไว้ มีการส่ งมอบและจัดเก็บ ตามขั้นตอนกระบวนการต่าง ๆ ซึ่ งประกอบไปด้วย การถ่ายเอกสาร การ
จัดเก็บ การส่ งต่อ การสื่ อสารและการทําลาย จะต้องปฏิบตั ิตามแนวทางปฏิบตั ิงานที่ได้มีการกําหนดไว้
3. การควบคุมการเข้ าถึง (Access Control)
3.1 การควบคุมการเข้าถึงระบบ NT Conference ของผูใ้ ช้งาน (User Access Management)
3.1.1 การลงทะเบียนผูใ้ ช้งาน (User Registration) ต้องทําการลงทะเบียนผูใ้ ช้งานใหม่ เพื่อให้
สามารถใช้งานระบบสารสนเทศได้ นอกจากนี้ ต้องมีระเบียบปฏิบตั ิเพื่อยกเลิกการใช้งาน
ของผูใ้ ช้งานทันที ในกรณีที่มีการลาออกหรื อเปลี่ยนตําแหน่งงานภายในบริ ษทั
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3.1.2 ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร สิ ท ธิ ก า ร ใ ช้ ง า น ร ะ บ บ (Privilege Management)
ต้องกําหนดสิ ทธิการเข้าถึงของผูใ้ ช้งานในการเข้าถึงระบบและข้อมูลให้เหมาะสมกับการ
ใช้งานและหน้าที่ ความรั บผิดชอบในการปฏิบตั ิ งาน โดยผูใ้ ช้งานต้องได้รับการอนุ มตั ิ
สิ ทธิให้เสร็ จสมบูรณ์ก่อน จึงจะสามารถเข้าใช้งานระบบได้
3.2 การทบทวนสิ ทธิการเข้าถึงของผูใ้ ช้งาน (Review of User Access Rights)
ต้องจัดให้มีการทบทวนสิ ทธิ การเข้าถึงของผูใ้ ช้งานระบบอย่างเป็ นทางการตามระยะเวลาที่เหมาะสม
โดยต้องมีการสอบทานความเหมาะสมของสิ ทธิ ของผูใ้ ช้งานในการเข้าใช้ขอ้ มูลอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง เพื่อให้
มัน่ ใจได้วา่ สิ ทธิต่าง ๆ ที่ให้ไว้ยงั คงมีความเหมาะสม
4. การเข้ ารหัสข้ อมูล (Cryptography)
4.1 ระเบียบปฏิบตั ิงานการควบคุมการเข้ารหัสข้อมูล (Cryptographic Controls)
กําหนดระเบียบปฏิบตั ิ งานการควบคุมการเข้ารหัสข้อมูล (Cryptographic Controls) ที่เป็ นมาตราฐาน
สากลเพื่อป้ องกันข้อมูลที่ เป็ นชั้นความลับ การปลอมแปลง หรื อความถูกต้องของข้อมูลสารสนเทศ รวมถึ ง
มาตราฐานการเข้ารหัสลับข้อมูลรับส่ งระหว่างเครื อข่าย (data-in-transit encryption) และข้อมูลส่ วนบุคคลที่ถูก
จัดเก็ บ (data-at-rest encryption) บนระบบ NT Conference ไม่ใ ห้มี ก ารรั่ วไหลออกไปสู่ บุค คลภายนอกที่ ไ ม่
เกี่ยวข้องหรื อมีสิทธิ ในการเข้าถึ งข้อมูล โดยใช้มาตรฐานการเข้ารหัสที่มีความปลอดภัยสากล เช่น SSL/TLS
(เวอร์ชนั่ 1.2) SHA-256 DTLS(เวอร์ชนั่ 1.2) AES 256 เป็ นต้น
5. ความมั่นคงปลอดภัยทางด้ านกายภาพและสิ่ งแวดล้ อม
5.1 มาตรฐานในการกําหนดบริ เวณที่ตอ้ งมีความมัน่ คงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (Secure Areas)
5.1.1 ต้องกําหนดพื้นที่ใช้งานระบบสารสนเทศจัดเป็ นหมวดหมู่ จัดทําแผนผังติดป้ ายประกาศ
ควบคุมการเข้าออกพื้นที่
5.1.2 ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย เช่น กล้องวงจรปิ ด ระบบ Access Control
5.2 การควบคุมการเข้าออก (Physical Entry Controls)
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5.2.1 ระบุตวั ตนผูใ้ ช้งาน และช่วงเวลาเข้าออกพื้นที่
5.2.2 กําหนดให้ผใู ้ ช้งานสามารถเข้าออกได้เฉพาะพื้นที่ที่ได้รับอนุญาติเท่านั้น
5.2.3 ผูท้ ี่มีความจําเป็ นต้องเข้าออกพื้นที่ตอ้ งได้รับอนุญาติ และสามารถระบุตวั ตน ช่วงเวลาเข้า
ออกได้
5.3 ความมัน่ คงปลอดภัยด้านสารสนเทศสําหรับสํานักงาน ห้องทํางาน และเครื่ องมือต่างๆ (Securing
Offices, Room and Facilities)
5.3.1 ต้องจัดให้มีมาตรการความมัน่ คงปลอดภัยด้านสารสนเทศให้กบั สานักงาน ห้องทางาน
และเครื่ องมื อต่า ง ประตูหน้าต่างสํานัก งานต้องปิ ดล๊ อกกุญแจ หรื อมี Access Control
ติดตั้งเครื่ องปรับอากาศและควบคุมความชื้น
5.3.2 ติดป้ ายประกาศ “ห้ามเข้าก่อนได้รับอนุ ญาต” หรื อ “เฉพาะผูท้ ี่เกี่ยวข้อง” และป้ าย “ห้าม
ถ่ายรู ป”
5.3.3 กําหนดบริ เวณสําหรับการเข้าถึง หรื อการส่ งมอบผลิตภัณฑ์โดยบุคคลภายนอก (Public
Access, Delivery, and Loading Areas)
5.4 ความมัน่ คงปลอดภัยของอุปกรณ์ (Equipment Security)
5.4.1 จัดตั้งเครื่ องมือไว้ในที่ที่ปลอดภัย มีการป้องกันภัยที่จะเกิดขึ้นกับอุปกรณ์เหล่านั้น
5.4.2 กําหนดให้มีการบํารุ งรักษา ซ่อมแซม ตรวจสอบ เป็ นประจํา
5.4.3 การนําอุปกรณ์ไปใช้นอกสถานที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามระเบียบการ ยืม-คืน ของบริ ษทั
5.5 ระบบกระแสไฟฟ้าสํารอง (Power Supplies) และระบบป้องกันภัย
5.5.1 มีระบบไฟฟ้าสํารองอัตโนมัติ และมีการตรวจสอบ ทดสอบ และซ่อมบํารุ งประจํา
5.5.2 มีระบบเดือนภัย เช่น ไฟไหม้ มีระบบดับเพลิง
5.6 การเดินสายไฟฟ้าหลัก (Main Power Cable)
5.6.1 สายไฟฟ้าหลัก กับสายสื่ อสัญญาณต้องเดินแยกกันมีระบบป้องกันที่ได้มาตรฐาน
5.6.2 สายไฟฟ้ าหลัก และสายสื่ อสัญญาณต้องมี การติดตั้งตูพ้ กั สายมี การล๊อกและจํากัดการ
เข้าถึง
5.6.3 จุดต่อสายสาย ปลัก๊ สายไฟต้องเป็ นไปตามมาตรฐานที่กาํ หนด
5.6.4 ติดป้ายบอกแต่ละสายให้ชดั เจน
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6. การบริหารการเปลีย่ นแปลง (Change Management)
6.1 จัดทําแผนและ Action Plan พร้อมหลักฐานการทดสอบก่อนการเปลี่ยนแปลงเสนอผูบ้ ริ หารใน
สายงานที่ รับ ผิ ดชอบอนุ ม ัติแผน เพื่ อติ ดตั้ง ปรั บ ปรุ ง หรื อแก้ไ ขเปลี่ ย นแปลงระบบ และให้
หน่วยงานที่รับผิดชอบประเมินผลกระทบด้านความปลอดภัย ก่อนดําเนินการ
6.2 ต้องมีแผนการทําถอยหลังกลับ (Roll Back Plan)
6.3 ต้องปรับปรุ งเงื่อนไขการให้บริ การต่อหน่วยงานภายนอกเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญต่อระบบ
หรื อกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายนอก
6.4 การปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลงระบบ จากหน่ ว ยงานภายนอก (Supplier, Partner) ต้อ งทํา การ
ประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นรวมทั้งจัดทําแผนถอยหลังกลับ (Roll back Plan) ทํา Action Plan
เสนอต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบก่อน เพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบขออนุมตั ิผบู ้ ริ หารในสายงาน
ที่รับผิดชอบในเรื่ องดังกล่าว
7. การสํ ารองข้ อมูล (Backup Management)
7.1 ต้องสํารองข้อมูลที่สําคัญ เช่น ข้อมูลการทํางานและการใช้งานของระบบ ข้อมูลส่ วนบุคคล เป็ น
ต้น โดยเก็บไว้เป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 2 ปี
7.2 ต้องมีการทบทวนตารางเวลาการสํารองข้อมูลและทดสอบข้อมูลที่สํารองไว้อย่างอย่างน้อยปี ละ
1 ครั้ง เพื่อให้มีความพร้อมในการนํามาใช้งาน
7.3 ต้องมีการสํารองข้อมูลอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง
7.4 ต้องมีการสํารองข้อมูลจัดเก็บไว้อย่างน้อย 3 ชุด
7.5 ข้อมูลที่สาํ รองไว้ตอ้ งมีการเข้ารหัสโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อป้ องกันการเปิ ดเผยข้อมูล
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8. การบริหารจัดการเครื อข่ าย (Network Management)
8.1 ระบบเครื อข่ายภายใน หน่วยงาน มีแนวทางปฏิบตั ิดงั นี้
8.1.1 ปิ ด Service Ports ที่ไม่จาํ เป็ น และไม่ใช้ค่า Default Username และ Default Password
8.1.2 การเชื่อมโยงเครื อข่ายเพื่อใช้งานระบบต่าง ๆ จะสามารถกระทําได้ต่อเมื่อได้รับอนุ ญาต
จากผูด้ ูแลรับผิดชอบ
8.1.3 ต้องมีแผนดําเนินการบํารุ งรักษาและปรับปรุ งเครื อข่ายอย่างต่อเนื่ อง
8.1.4 แยกเครื อข่ายที่ใช้งานทัว่ ไป กับเครื่ องข่ายที่มีความสําคัญออกจากกัน
8.1.5 ต้องติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเครื อข่าย รวมถึงการติดตั้งซอฟแวร์ หรื ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การป้องกันเครื อข่าย
8.1.6 ติ ด ตั้ งอุ ป กรณ์ หรื อระบบเพื่ อ ติ ด ตามเฝ้ า ระวั ง สิ่ งผิ ด ปกติ (Log Monitoring and
Management)
8.1.7 ผู ด้ ู แ ลระบบจะต้อ งไม่ ใ ช้ อ าํ นาจหน้า ที่ ข องตนในการเข้า ถึ ง ข้อ มู ล ที่ รั บ หรื อ ส่ ง ผ่ า น
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งตนไม่มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลนั้น
8.2 ระบบ Remote Access
8.2.1 ต้อ งมี น โยบายเชื่ อ มต่ อ ผ่ า น VPN (Virtual Private Network) กรณี มี ก ารเชื่ อ มต่ อ จาก
ภายนอก หรื อจากระยะไกล (Remote)
8.2.2 อุ ป กรณ์ RAS (Remote Access Server) ต้ อ งไม่ ใ ช้ ค่ า Default Community, Default
Password , Default Password
8.3 อุปกรณ์ Server
8.3.1 ต้ อ งไม่ เ ปิ ดเผย OS Version, Service Port, IP Address และ Service Patch Version ให้
บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องทราบ
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9. การตอบโต้ ต่อสถานการณ์ ด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ไม่ พึงประสงค์ หรื อไม่ อาจคาดคิดและการทํางานที่
บกพร่ องของระบบสารสนเทศ (Responding to Security Incidents and Malfunctions)
9.1 กําหนดให้มีการตรวจสอบช่องโหว่ทางเทคนิ ค เพื่อหาช่องโหว่ที่อาจจะเกิดขึ้นกับระบบอย่าง
สมํ่า เสมออย่า งน้อยปี ละ 1 ครั้ ง หรื อกรณี ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงระบบอย่างมี นัยยะสํา คัญหรื อ
Major change
9.2 ดําเนินการปรับปรุ ง Patch อย่างสมํ่าเสมอเพือ่ ป้องกันช่องโหว่ของระบบ NT Conference
9.3 ผูป้ ฏิบตั ิงาน หรื อผูใ้ ช้งานเมื่อพบเห็นเหตุการณ์ดา้ นความมัน่ คงปลอดภัย หรื อจุดอ่อน ช่องโหว่ที่
เกี่ยวข้องกับความมัน่ คงปลอดภัย ต้องรายงานสิ่ งที่ เกิ ดขึ้นให้แก่ ผูร้ ับผิดชอบหรื อผูด้ ู แลระบบ
ทราบโดยเร่ งด่วน
9.4 กําหนดขั้นตอนปฏิบตั ิ และหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อรับมื อกับสถานการณ์ ด้านความมัน่ คง
ปลอดภัยที่ไม่พึงประสงค์หรื อไม่อาจคาดคิด
9.5 ผูด้ ู แลระบบต้องจัดทํา บันทึ ก เหตุก ารณ์ วิธีการแก้ไข เพื่อเรี ยนรู ้ เหตุการณ์ ที่เกิ ดขึ้ นแล้ว และ
เตรี ยมการป้องกันที่จาํ เป็ นไว้ล่วงหน้า
9.6 ต้องดํา เนิ นการเก็ บ รวบรวมหลัก ฐานพยาน เพื่ อใช้อ้า งอิ ง ในการวิ เคราะห์ สื บ สวนหรื อเป็ น
หลักฐานในกระบวนการทางศาล โดยมีระยะเวลาตามกฎหมาย (เช่น 90 วัน หรื อ 1ปี เป็ นต้น)
9.7 ผูบ้ ริ หารและผูด้ ูแลรับผิดชอบต้องร่ วมกันวิเคราะห์ความเสี่ ยง และประเมินสถานการณ์การบุก
รุ ก/ละเมิ ด/ระบาด ที่ เกี่ยวข้องกับความมัน่ คงปลอดภัยระบบ NT Conference อย่างน้อยปี ละ 1
ครั้ง
10. การบริหารความต่ อเนื่องในการดําเนินงาน (Business Continuity Management) BCM
บริ ษทั โทรคมนาคมแห่ งชาติ จํากัด (มหาชน) ได้ต้งั คณะทํางานแผนรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉิ นของระบบ
สารสนเทศ ซึ่ งประกอบไปด้วยตัวแทนจากหน่ วยงานเจ้าของข้อมูล เจ้าของระบบงาน หน่ วยงานที่ดูแลระบบ
เครื อข่าย เป็ นต้น เข้าร่ วมเป็ นคณะทํางานฯ ซึ่ งระบบ NT Conference เป็ นอีกหนึ่ งระบบที่บรรจุในแผน BCM
ของบริ ษทั
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10.1 กระบวนการหลักในการจัดทําแผนรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉิ นของระบบสารสนเทศ ประกอบด้วย
หัวข้อหลัก ดังนี้
10.1.1 การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis)
10.1.2 การประเมินความเสี่ ยงและการควบคุม (Risk Analysis &Control)
10.1.3 การวางกลยุ ท ธ์ สํ า หรั บ แผนรองรั บ เหตุ ก ารณ์ ฉุ ก เฉิ น ของระบบสารสนเทศ (IT
Contingency Plan Strategy Development)
10.1.4 การพัฒ นาแผนรองรั บ เหตุ ก ารณ์ ฉุ ก เฉิ น ของระบบสารสนเทศ (IT Contingency Plan
Development)
10.1.5 การประชาสัมพันธ์และการฝึ กอบรม
10.1.6 การทดสอบ ปรับปรุ งแผนรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉิ นของระบบสารสนเทศ
10.2 นโยบายการดําเนินการตามแผน BCM
10.2.1 กําหนดให้มีการทบทวนและทดสอบแผนอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
10.2.2 ต้องปรับปรุ ง เปลี่ยนแปลงแผนเมื่อมีการเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร
10.3 แนวทางปฏิบตั ิของการสํารองข้อมูลและการกูค้ ืนข้อมูล
10.3.1 เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความมั่น คงปลอดภัย ของข้อ มู ล และสารสนเทศ ผู ใ้ ช้ง านควรปฏิ บ ัติ ต าม
นโยบายการสํารองข้อมูลและการกูค้ ืนข้อมูล
11. การปฏิบัติตามข้ อกําหนด (Compliance)
มีวตั ถุประสงค์มีเพื่อป้ องกัน หลีกเลี่ยงการละเมิดข้อกําหนดทางกฎหมาย ระเบียบปฏิบตั ิ ข้อกําหนดใน
สัญญา และข้อกําหนดทางด้านความมัน่ คงปลอดภัยอื่นๆ มีแนวทางปฏิบตั ิดงั นี้
11.1 กําหนดให้หน่วยงานด้านกฎหมาย ระบุขอ้ กําหนดทางด้านกฎหมาย ระเบียบปฏิบตั ิ สัญญาหรื อ
ข้อกําหนดต่างๆ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั และ
ให้มีผดู ้ ูแล ติดตาม และปรับปรุ งข้อกําหนดดังกล่าว อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
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11.2 สื่ อสาร สร้างการรับรู ้ และให้เกิดความตระหนักสําหรับนโยบายทางด้านความมัน่ คงปลอดภัย
ข้อมูลสารสนเทศของบริ ษ ทั และการปฏิ บตั ิ ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ไม่ละเมิ ดลิขสิ ทธิ์ และ
ทรัพย์สินทางปัญญา
11.3 ผูด้ ู แลระบบ ต้องจัดให้มีวิธีการป้ องกันข้อมูลส่ วนตัวของพนักงานและลูกจ้าง เช่ น ข้อมูลใน
ไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลในระบบบริ หารงานบุคคล เป็ นต้น
11.4 กําหนดให้มีวิธีการป้องกันข้อมูลส่ วนตัวและให้ผูด้ ูแลระบบศึกษาและปฏิบตั ิตามมาตรการการ
เข้ารหัสข้อมูล (Cryptographic Control)
11.5 ผูใ้ ช้ง านต้องไม่ ท าํ การแก้ไ ขเปลี่ ย นแปลง หรื ออนุ ญาตให้ผูท้ ี่ ไ ม่ ไ ด้รับ อนุ ญาตทํา การแก้ไ ข
เปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์หรื ออุปกรณ์ประมวลผลสารสนเทศในเครื่ องที่ตนรับผิดชอบ
11.6 การเปลี่ยนแปลงระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ ดแวร์ อุปกรณ์ และสื่ อที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล จะต้อง
ได้รับอนุมตั ิจากหัวหน้าหน่วยงานที่ดูแลระบบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลง
โดยไม่ได้รับอนุญาตและการแก้ไขโดยไม่ได้ต้ งั ใจ ซึ่ งอาจมีผลต่อการหยุดชะงักของธุ รกิจ หรื อ
การเปิ ดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับการอนุญาต
12. นโยบายการกําจัดอุปกรณ์ และการนํากลับมาให้ ใหม่
12.1 เพื่อให้มีความมัน่ ใจว่า ข้อมูลที่ มีความสําคัญในอุปกรณ์ น้ ันได้ถูกทําลายก่ อนที่จะนําอุปกรณ์
ดังกล่าวกลับมาใช้ใหม่ และข้อมูลสําคัญไม่ถูกเปิ ดเผยแก่บุคคลภายนอก
12.2 กํา หนดนโยบายและวิ ธี ป ฏิ บ ัติก ารทํา ลายและการนํา อุป กรณ์ ก ลับมาใช้ใ หม่ โดยให้มี การทํา
บันทึกการขอนําอุปกรณ์กลับมาใช้ใหม่หรื อทําลาย และต้องมีการอนุมตั ิจากผูบ้ ริ หารที่เกี่ยวข้อง
12.3 ก่อนนําอุปกรณ์ที่ตอ้ งการนํากลับมาใช้ใหม่ หรื อทําลาย ให้ทาํ การทําลายข้อมูลที่อยูใ่ นสื่ อบันทึก
ดังกล่าว
12.4 หากมีความจําเป็ นต้องจัดส่ งให้หน่วยงานภายนอกซ่ อมแซม ให้ผูด้ ูแลระบบดําเนิ นการสํารอง
ข้อมูลที่สําคัญลงในสื่ อบันทึกข้อมูลและทําลายข้อมูลดังกล่าวออกจากอุปกรณ์ก่อนที่ จะจัดส่ ง
ต่อไป
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12.5 ต้องมีการบันทึกรายการซ่อมบํารุ งอุปกรณ์วา่ มีอุปกรณ์ชิ้นใดถูกส่ งซ่อม เมื่อใด จัดส่ งให้ใคร และ
ใครเป็ นผูด้ าํ เนิ นการ ขอบเขตงานในการซ่ อมแซมหรื อบํารุ งรักษา การซ่อมแซมเสร็ จสิ้ นเมื่ อใด
และเวลาที่ได้รับของคืนเมื่อใด
12.6 หากการซ่อมแซมมีความจําเป็ นต้องกําหนดสิ ทธิ์ การเข้าถึง เมื่อซ่อมแซมเสร็ จต้องยกเลิกหรื อลบ
สิ ทธิ์ในการเข้าถึงที่ให้แก่ช่างเทคนิค
13. นโยบายการจัดเก็บและตรวจสอบข้ อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์
13.1 ต้องมีการจัดเก็บ เฝ้าระวัง ตรวจสอบข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิ กส์ (Log) ที่เกี่ยวข้องกับการการใช้
งานบริ การ NT Conference เช่น Access log, Event log และ Activity Log เป็ นต้น
13.2 ต้องมีการกําหนดระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูล Log ต่างๆ เป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี
13.3 ต้องมีการจัดระดับชั้นข้อมูล Log รวมถึงมาตรการการจัดการข้อมูล Log
13.4 ต้องมีการตรวจสอบและวิเคราะห์ขอ้ มูล Log อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
14. การบทบทวนนโยบาย
14.1 บริ ษ ัท โทรคมนาคมแห่ ง ชาติ จํา กัด (มหาชน) จะทํา การทบทวนนโยบายด้า นความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศระบบ NT Conference และ นโยบายด้านการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคลเป็ น
ประจําทุกปี อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง หรื อกรณี ที่กฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขไปเป็ นอย่างอื่น
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