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ค านิยาม 

ค านิยามในส่วนนี้เป็นการให้ค าจ ากัดความส าหรับศัพท์ที่ใช้ในมาตรฐานและแนวปฏิบัติความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์และสารสนเทศฉบับนี้ เพ่ือให้มีความหมายที่ชัดเจนและเข้าใจตรงกัน 

ศัพท ์ ความหมาย 
การกู้คืน (Recovery) การน าข้อมูลคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศท่ีเกิดความ

เสียหายกลับมาใช้งานได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 
การเข้าถึง (Access) การอนุญาต การก าหนดสิทธิหรือการมอบอ านาจใหผู้้ใช้งาน เข้าถึง หรือใช้งาน

เครือข่ายหรือระบบสารสนเทศ ทัง้ทางอิเล็กทรอนิกส์และทางกายภาพ รวมทั้ง
การอนุญาตเช่นว่านั้น ส าหรบับุคคลภายนอก ตลอดจนอาจก าหนดข้อปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเข้าถึงโดยมิชอบเอาไว้ด้วยก็ได้ (อ้างอิงจาก ประกาศคณะกรรมการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบตัิในการรักษาความ
มั่นคงปลอดภยัด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2553) 

การจัดหมวดหมู่ทรัพย์สินสารสนเทศ 
(Information Assets Classification) 

การจัดระดับการป้องกันความมั่นคงปลอดภัย โดยค านึงถึง ความลบั 
(Confidentiality) ความสมบรูณ์ (Integrity) และการให้บริการ (Availability) 
ของทรัพย์สินสารสนเทศ 

การจ้างงาน (Employment) การว่าจ้างผู้ปฏิบัติงานหรือผู้รับจ้าง เพื่อปฏิบัติงานหรือให้บริการแก ่กฟผ. 
การปฏิบัติงานจากระยะไกล 
(Teleworking) 

การท างานท่ีบ้านหรือท่ีสถานท่ีตั้งภายนอกองค์กรอื่น ๆ ที่มีการเชื่อมต่อทาง
อิเล็กทรอนิกสโ์ดยผ่านทาง เครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือเครื่องโทรสาร ไปยัง กฟผ. หรือสถานท่ีอื่นอันเป็นสถานท่ีท างานหลัก 

การพิสูจน์และยืนยันตัวตน 
(Identification and Authentication) 

กระบวนการพสิูจน์และยืนยันความถูกต้องของตัวบุคคล (อ้างอิงจาก พ.ร.บ. ว่า
ด้วย ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2562) 

การส ารองข้อมูล (Backup) การเก็บรักษาข้อมลูคอมพิวเตอรล์งในสื่อท่ีได้เตรียมการไว้แล้ว และจะถูก
น ามาใช้งานแทนในกรณีที่ข้อมูลหลักท่ีก าลังถูกใช้ในการปฏิบัติงานอยู่เกิดความ
เสียหาย 

ข้อมูลชีวภาพ (Bio-metrics) ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดจากการใช้เทคนิคหรือเทคโนโลยีทีเ่กี่ยวข้องกับการน า
ลักษณะเด่นทางกายภาพหรือทางพฤติกรรมของบุคคลมาใช้ ท าให้สามารถยิน
ยันตัวตนของบุคคลนั้นท่ีไม่เหมือนกับบุคคลอื่นได้ เช่น ข้อมูลภาพจ าลอง
ใบหน้า ข้อมูลจ าลองม่านตา หรือข้อมูลจ าลองลายนิ้วมือ (อ้างอิงจาก พ.ร.บ. 
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562) 

ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data) ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งท าให้สามารถระบตุัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมลูของผูถ้ึงแก่กรรมโดยเฉพาะ (อ้างอิงจาก พ.ร.บ. 
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562) 
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ศัพท ์ ความหมาย 

ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data) ข้อความที่ไดส้ร้าง ส่ง รับ เก็บรักษา หรือประมวลผลด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น วิธีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ โทรเลข โทรพิมพ์ หรือโทรสาร เป็นต้น (อ้างอิงจาก พ.ร.บ. ว่า
ด้วย ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544) 

ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และ
สารสนเทศ  
(Cyber and Information Security) 

การธ ารงไว้ซึ่งความลับ ความถูกตอ้งครบถ้วน และสภาพพร้อมใช้งานของไซ
เบอร์และสารสนเทศ รวมทั้งคุณสมบัติอื่น ได้แก่ ความถูกต้องแท้จรงิ ความรับ
ผิด การหา้มปฏเิสธความรับผิด และความนา่เชื่อถือ (อ้างอิงจาก ประกาศ
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติใน
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 
2553) 

ความเสีย่งเรื่องความมั่นคงปลอดภัยทางไซ
เบอร์และสารสนเทศ  
(Cyber and Information Security Risk) 

ความเสีย่งท่ีอาจเกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการด าเนนิงาน ซึ่งจะ
มีผลกระทบต่อระบบหรือการปฏบิัติงานของ กฟผ. รวมถึงความเสีย่งท่ีเกิดจาก
ภัยคุกคามทางไซเบอร ์

เครือข่าย (Network) ระบบท่ีเกิดจากการน าเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไปมาตอ่เช่ือมโยง
เข้าด้วยกัน เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมลูข่าวสาร หรือใช้ทรัพยากรต่าง ๆ 

จุดอ่อนความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
และสารสนเทศ  
(Cyber and Information Security 
Weaknesses) 

จุดบกพร่อง หรือความอ่อนแอซึ่งภัยคุกคามหรือผูไ้ม่ประสงค์ดีอาจใช้ประโยชน์
เพื่อกระท าการใด ๆ ต่อทรัพยส์ินสารสนเทศ อันอาจจะน าไปสู่ผลเสียต่อการ
ด าเนินงานและความปลอดภยัทางไซเบอร์และสารสนเทศ เช่น 

 ข้อบกพร่องในแอปพลิเคชัน  
 ช่องโหว่ทางเทคนิคในระบบปฏิบตัิการ 
 การเปิด Network Protocol และ IP Service Port ที่ไม่ได้ใช้งาน 
 การไม่ Lock หน้าจอ หรือ การไม ่Log Off ออกจากระบบ เมื่อไม่ได้

ใช้งานเป็นระยะเวลานาน 
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
(Personal Data’s Owner) 

บุคคลซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (อ้างอิงจาก พ.ร.บ. คุ้มครองขอ้มูลส่วน
บุคคล พ.ศ. 2562) 

ซอฟต์แวร์ (Software) โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมประยุกต์ประเภทใด ๆ ก็ได้ เช่น โปรแกรม
ระบบปฏิบตัิการ โปรแกรมประเภทยูทิลิตี้ โปรแกรมส าเร็จรูป 

ไซเบอร์ (Cyber) ข้อมูลและการสื่อสารที่เกิดจากการให้บริการหรือการประยุกต์ใช้เครอืข่าย
คอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เนต็ หรือโครงข่ายโทรคมนาคม รวมทั้งการ
ให้บริการโดยปกติของดาวเทียมและระบบเครือข่ายที่คล้ายคลึงกัน ที่เช่ือมต่อ
กันเป็นการทั่วไป (อ้างอิงจาก พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภยัไซเบอร์ 
พ.ศ. 2562) 
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ศัพท ์ ความหมาย 

ดัดแปลง (Tamper) ท าซ้ าโดยเปลี่ยนรูปใหม่ ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม หรือจ าลองงานต้นฉบับในส่วน
อันเป็นสาระส าคัญโดยไม่มลีักษณะเป็นการจดัท างานขึ้นใหม่ ท้ังนี้ ไม่ว่าทั้งหมด
หรือบางส่วน ในส่วนท่ีเกี่ยวกับโปรแกรมประยุกต์ ให้หมายความรวมถึง ท าซ้ า
โดยเปลี่ยนรูปใหม่ ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเตมิโปรแกรมประยุกต์ในส่วนอันเป็น
สาระส าคญั โดยไมม่ีลักษณะเป็นการจัดท าข้ึนใหม่ (อ้างอิงจาก พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ 
พ.ศ. 2537) 

ทรัพยส์ิน (Asset) สิ่งใดก็ตามที่มคีุณค่าส าหรับ กฟผ. (อ้างอิงจาก ประกาศคณะกรรมการธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2553) 

ทรัพย์สินสารสนเทศ (Information Asset) 1. ระบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบงานคอมพิวเตอร์ และ
ระบบสารสนเทศ 
2. ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณค์อมพิวเตอร์ เครื่องบันทึกข้อมูล และอุปกรณ์
อื่นใด 
3. ข้อมูลสารสนเทศ ข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
(อ้างอิงจาก พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย วิธีการแบบปลอดภัยในการท าธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2553) 

ท าซ้ า (Copy) คัดลอกไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ เลียนแบบ ท าส าเนา ท าแม่พิมพ์ บันทึกเสยีง 
บันทึกภาพ หรือ บันทึกเสียงและภาพ จากต้นฉบับ หรือจาการโฆษณาในส่วน
อันเป็นสาระส าคัญ ทั้งนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ส าหรับในส่วนที่เกี่ยวกับ
โปรแกรมประยุกต์ ให้หมายความถึง คัดลอกหรือท าส าเนาโปรแกรมประยุกต์
จากสื่อบันทึกใด ๆ ไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ ในส่วนอันเป็นสาระส าคัญ โดยไม่มี
ลักษณะเป็นการจดัท างานขึ้นใหม ่ท้ังนี้ไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วน (อ้างอิงจาก 
พระราชบัญญัตลิิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537) 

ธุรกรรม (Business) การกระท าใด ๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมในทางแพ่งและพาณิชย์ หรือในการ
ด าเนินงานของรัฐ อันประกอบไปด้วย ค าขอ การอนุญาต การจดทะเบียน 
ค าสั่งทางปกครอง การช าระเงิน การประกาศ หรือการด าเนินการใด ๆ ตาม
กฎหมายกับหน่วยงานของรัฐหรือโดยหน่วยงานของรัฐ (อ้างอิงจาก พ.ร.บ. ว่า
ด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544) 

เปลี่ยนแปลงการจ้างงาน  
(Change of Employment) 

เปลี่ยนแปลงหน้าท่ีรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานต้นสังกัด หรือ
เงื่อนไขการว่าจ้างของผู้รับจ้าง 

โปรแกรมประยุกต์ (Program) ค าสั่ง ชุดค าสั่ง หรือสิ่งอื่นใดท่ีท าไปใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อใหเ้ครื่อง
คอมพิวเตอร์ท างานหรือเพื่อให้ไดร้ับผลอย่างหนึ่งอย่างใด ท้ังนี้ไม่ว่าจะเป็น
ภาษาโปรแกรมในลักษณะใด 
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ศัพท ์ ความหมาย 

โปรแกรมประเภท Peer-to-Peer วิธีจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทีก่ าหนดให้คอมพิวเตอร์ในเครือข่ายทุกเครื่อง
เหมือนกันหรือเท่าเทียมกัน ท าใหส้ามารถใช้โปรแกรมหรือแฟ้มข้อมลูของ
คอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ได้ เช่น โปรแกรม Bittorrent โปรแกรม Emule 

โปรแกรมประเภทยูทิลิตี้  
(System Utilities) 

โปรแกรมเฉพาะ เพื่อใช้ส าหรับงานบ ารุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน
ของระบบคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมการจดัการไฟล์ (File Manager) 
โปรแกรมที่ใช้ถอนโปรแกรม (Uninstaller) โปรแกรมตรวจสอบดสิก์ (Disk 
Scanner) โปรแกรมจัดพื้นท่ีเก็บขอ้มูล (Disk Derangement) 

โปรแกรมไม่พึงประสงค์  
(Malicious Software)/มัลแวร์ 
(Malware) 

โปรแกรมหรือชุดโปรแกรมที่ท าให้สารสนเทศ หรือระบบสารสนเทศเกิดความ
เสียหายโดยตั้งใจ เช่น ไวรสั (Virus) เวิร์ม (Worm) โทรจัน (Trojan) แอดแวร์ 
(Adware) สปายแวร์ (Spyware) 

ผู้ควบคุมข้อมลูส่วนบุคคล  
(Personal Data Controller) 

ผู้ที่ไดร้ับมอบหมายให้มีอ านาจหนา้ที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้บุคคลซึ่งด าเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ดูแลระบบ
ที่จัดเก็บข้อมลูส่วนบุคคล 

ผู้ใช้งาน (Users) เจ้าหน้าท่ี ผู้ปฏิบัติงาน ลูกจ้าง ผู้ดแูลระบบ ผู้บริหารของ กฟผ. ผูร้ับบริการ 
ผู้ใช้งานท่ัวไป (อ้างอิงจาก ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบตัใินการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2553) 

ผู้ดูแลพื้นที่ควบคมุ  
(Control Area Administrator) 

ผู้ที่ไดร้ับมอบหมายให้มีหนา้ที่รับผดิชอบดูแลพื้นที่ควบคุม 

ผู้ดูแลระบบ (Administrator) ผู้ทีไ่ดร้ับมอบหมายให้บรหิารจดัการบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิในการเข้าถึงระบบงาน 
รวมทั้งการปรับปรุงดูแลรักษาระบบ 

ผู้ดูแลระบบเครือข่าย  
(Network Administrator) 

ผู้ที่ไดร้ับมอบหมายให้มีหนา้ที่รับผดิชอบในการดูแลรักษาระบบเครือข่าย 

ผู้ดูแลระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  
(Electronic Mail System 
Administrator) 

ผู้ที่ไดร้ับมอบหมายให้มีหนา้ที่รับผดิชอบดูแลรักษาระบบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส ์

ผู้ดูแลห้องคอมพิวเตอร์  
(Computer Room Administrator) 

ผู้ที่ไดร้ับมอบหมายให้มีหนา้ที่รับผดิชอบดูแลห้องคอมพิวเตอร์  

ผู้ตรวจประเมิน (Auditor) หน่วยงานภายในหรือภายนอกท่ีท าหน้าที่ในการตรวจสอบการควบคุมภายใน ที่
เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และสารสนเทศ ซึ่งเปน็อิสระจาก
ผู้รับตรวจ 

ผู้ปฏิบัติงาน (Employee) ผู้ทดลองงาน พนักงาน พนักงานสัญญาจ้างพิเศษ ลูกจ้างทดลองงาน และ
ลูกจ้างของ กฟผ. 
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ผู้ดูแลระบบท่ีจดัเก็บข้อมลูส่วนบุคคล 
(Personal Data Administrator) 

ผู้ที่ไดร้ับมอบหมายให้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคลตามค าสั่ง
หรือในนามของผู้ควบคุมข้อมลูส่วนบุคคล ทั้งนี้บุคคลซึ่งด าเนินการดังกล่าวไม่
เป็นผูค้วบคุมข้อมลูส่วนบุคคล 

ผู้พัฒนาระบบ (Developer) ผู้ที่ไดร้ับมอบหมายให้มีหนา้ที่รับผดิชอบในการพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน
สารสนเทศ 

ผู้ส่งมอบ (Supplier) ผู้ผลิต ผู้ขาย ผู้รับจ้าง บุคคลภายนอกและหน่วยงานภายนอกที่ด าเนินงานหรือ
ให้บริการที่อาจได้รับสิทธิเข้าถึงทรัพย์สินสารสนเทศของ กฟผ. ซึ่งครอบคลุมถึง 

 ผู้รับจ้างปฏิบัติงานให้กับ กฟผ. (Outsource) เช่น ผู้รับจ้างตดิตั้ง
ระบบงาน ERP 

 ผู้รับจ้างพัฒนาระบบงานหรือจดัหาวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ (Supplier) 
เช่น ผู้พัฒนาระบบงานควบคมุการผลิต ผู้จ าหน่ายอุปกรณ์
คอมพิวเตอร ์

 ผู้ให้บริการต่าง ๆ (Service Provider) เช่น ผู้ติดตั้งและบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินต่าง ๆ ผู้ให้บริการโครงข่ายสื่อสาร ผู้ให้บริการอินเตอร์เนต็ 

พื้นที่ควบคุม (Secure Area) พื้นที่ซึ่งมีระบบสารสนเทศท่ีส าคญัของ กฟผ. เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ ศูนย์
คอมพิวเตอร์ โรงไฟฟ้า 

ภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Threats) การกระท าหรือการด าเนินการใด ๆ โดยมิชอบ โดยใช้คอมพิวเตอรห์รือระบบ
คอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมไม่พึงประสงคโ์ดยมุ่งหมายให้เกดิการประทุษร้ายต่อ
ระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือข้อมลูอื่นที่เกี่ยวข้อง และเป็น
ภยันตรายที่ใกล้จะถึงที่จะก่อใหเ้กิดความเสียหายหรือส่งผลกระทบต่อการ
ท างานของคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ หรือข้อมลูอื่นที่เกี่ยวข้อง (อ้างอิง
จาก พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562) 

ระบบคอมพิวเตอร์ (Computer System) อุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือชุดอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ที่เช่ือมการท างานเข้า
ด้วยกัน โดยไดม้ีการก าหนดค าสั่ง ชุดค าสั่ง หรือสิ่งอื่นใด และแนวทาง
ปฏิบัติงานให้อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ท าหน้าที่ประมวลผลข้อมลูโดยอัตโนมัติ 
(อ้างอิงจาก พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระท าความผดิเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ์พ.ศ. 
2550) 

ระบบสารสนเทศ (Information System) ระบบคอมพิวเตอร์และการเก็บบนัทึกข้อมูลซึ่งมีการประมวลผลด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์  

ลิขสิทธิ์ (Copyright) สิทธิแต่ผูเ้ดียวท่ีจะท าการใด ๆ ตามพระราชบัญญตัิลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 
เกี่ยวกับงานท่ีผู้สร้างสรรคไ์ด้ท าขึน้ (อ้างอิงจาก พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537) 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) สถานท่ีที่ใช้ในการจัดวางอุปกรณส์ารสนเทศท่ีประมวลผลหรือจดัเกบ็
สารสนเทศท่ีมรีะดับการป้องกันความมั่นคงปลอดภัย “สูง” หรือ “สูงสุด” 
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สถานการณ์ความมั่นคงปลอดภัยทางไซ
เบอร์และสารสนเทศ  
(Cyber and Information Security 
Incident) 

สถานการณ์ความมั่นคงปลอดภัยที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่อาจคาดคิด 
(Unwanted or Unexpected) ซึ่งอาจท าให้ระบบขององค์กรถูกบุกรุกหรือ
โจมตี และความมั่นคงปลอดภัยถกูคุกคาม (อ้างอิงจาก ประกาศคณะกรรมการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบตัิในการรักษาความ
มั่นคงปลอดภยัด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2553) 

สารสนเทศ (Information) ข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือข้อความทีไ่ด้มีการประมวลผล เช่น ทรัพย์สนิประเภท
ฐานข้อมูล (Database) และไฟล์ขอ้มูล (Data File) สัญญา (Contract) และ
ข้อตกลง (Agreement) เอกสารและคู่มือระบบสารสนเทศ (System 
Document) ข้อมูลวิจยั (Research Document) คู่มือผู้ใช้งาน (User 
Manual) เอกสารการฝึกอบรม (Training Document) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Operational or Support Procedure) แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
(Business Continuity Plan) เอกสาร และข้อมูลจัดเก็บส ารอง (Archived 
Information) เป็นต้น (อ้างอิงจาก พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย วิธีการแบบ
ปลอดภัยในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2553) 

สิทธิของผู้ใช้งาน (User Rights) สิทธิทั่วไป สิทธิจ าเพาะ สิทธิพิเศษ และสิทธิอื่นใด ท่ีเกี่ยวข้องกับระบบ
สารสนเทศของ กฟผ. (อ้างอิงจาก ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบตัิในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2553) 

สิทธิพิเศษ (Privileged Access Right) สิทธิสูงสุดของระบบ หรือสิทธิส าหรับผูดู้แลระบบหรือเทียบเท่า เช่น บัญชีผู้ใช้ 
Administrators (Windows) Root (Unix) QSECOFR (AS400) SAPSTAR 
(SAP) SYS หรือ SYSTEM (Oracle) 

สื่อบันทึกข้อมูล  
(Removable Media Device) 

เอกสารที่เป็นกระดาษ หรืออุปกรณ์สารสนเทศท่ีใช้ในการบันทึกข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น เทป ดสิก์ CD, DVD, Thumb drive 
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หน่วยงานภายนอก (External Parties) บุคคลหรือนิติบุคคลภายนอกท่ีใหบ้ริการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ หรือท่ีมีการ
เชื่อมต่อกับระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของ กฟผ. หรือท่ีสามารถเขา้ถึงข้อมูล
ส าคัญของ กฟผ. ซึ่งครอบคลุมถึง 

 ผู้ผลิต ผู้ขาย ผู้รับจ้าง  
 บริษัทในเครือของ กฟผ. เช่น บริษัทผลิตไฟฟ้าระยอง จ ากัด, บริษทั

ผลิตไฟฟ้าขนอม จ ากัด, บริษัทอีแกต็ อินเตอร์เนชันแนล จ ากัด 
 ที่ปรึกษา (Consultant) เช่น ท่ีปรึกษาระบบงานการวางแผนความ

มั่นคงปลอดภยัทางไซเบอร์และสารสนเทศ 
 เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานต่าง ๆ เชน่ กระทรวงพลังงาน กระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ

 ลูกค้าท่ีใช้บริการ (Customer) เช่น การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค 

ห้องคอมพิวเตอร์ (Computer Room) สถานท่ีที่ใช้ในการจัดวางอุปกรณส์ารสนเทศ ที่ประมวลผลหรือจัดเก็บ
สารสนเทศท่ีมรีะดับการป้องกันความมั่นคงปลอดภัย “ปานกลาง” 

หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์  
(Data Center Manager) 

หัวหน้างานของศูนย์คอมพิวเตอร ์

เหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัย
ทางไซเบอร์และสารสนเทศ  
(Cyber and Information Security 
Event) 

กรณีที่ระบุการเกิดเหตุการณ์ สภาพของบริการหรือเครือข่ายที่แสดงให้เห็น
ความเป็นไปได้ที่จะเกิดการฝ่าฝืนนโยบายดา้นความมั่นคงปลอดภยัหรือ
มาตรการป้องกันท่ีล้มเหลว หรือเหตุการณ์อันไม่อาจรูไ้ด้ว่าอาจเกีย่วข้องกับ
ความมั่นคงปลอดภัย (อ้างอิงจาก ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบตัิในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2553) 

อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic) การประยุกต์ใช้วิธีการทางอิเล็กตรอน ไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรอืวิธีอ่ืนใด
ในลักษณะคล้ายกันและให้หมายความรวมถึงการประยุกต์ใช้วิธีการทางแสง 
วิธีการทางแม่เหล็กหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้วิธีต่าง ๆ เช่นว่า
นัน้ (อ้างอิงจาก พ.ร.บ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544) 

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพา  
(Mobile Device) 

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณส์ื่อสารที่สะดวกในการพกพา เช่น 
คอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ค (Notebook/Laptop) โทรศัพท์มือถือ (Smartphone) 

อุปกรณ์สารสนเทศ  
(Information Processing Facilities) 

เครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุ และอุปกรณ์ตา่ง ๆ ท่ีประมวลผลหรือจัดเกบ็
สารสนเทศ เช่น คอมพิวเตอร์ กลอ้งดิจิทัล สื่อบันทึกข้อมูล สแกนเนอร์ 
เครื่องพิมพ์ 
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ศัพท ์ ความหมาย 

อุปกรณ์และระบบสนับสนุน 
(Supporting Utilities) 

ระบบไฟฟ้า ระบบการสื่อสาร ระบบแหล่งจ่ายน้ า แก๊ส ระบบบ าบดั ระบบ
ระบายอากาศ และระบบท าความเย็น ส าหรับศูนย์คอมพิวเตอร์และห้อง
คอมพิวเตอร ์

แอปพลิเคชัน (Application) โปรแกรมประยุกต์หรือกลุ่มของโปรแกรม ซึ่งท าหน้าที่เพื่อจดุประสงค์อย่างใด
อย่างหนึ่ง เช่น โปรแกรมประมวลผลค า (Word Processor) โปรแกรมการ
ค านวณแบบตาราง (Spreadsheet) โปรแกรมน าเสนอ (Presentation) 
ฐานข้อมูล (Database) โปรแกรมประยุกต์ที่อยู่บนอุปกรณ์พกพาต่าง ๆ 
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หมวด 1 นโยบายความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และสารสนเทศ  
(Cyber and Information Security Policies) 

วัตถุประสงค์  

เพ่ือก าหนดทิศทางของฝ่ายบริหารและสนับสนุนเรื่องความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และสารสนเทศ
ให้สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจ กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

มาตรการ 

1. นโยบายความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และสารสนเทศพร้อมเอกสารประกอบ ก าหนดขึ้นและ
อนุมัติ โดยผู้ ว่าการ กฟผ . และมีการประกาศ เผยแพร่ และสื่อสารให้กับผู้ปฏิบัติ งานและ
บุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 

2. ทบทวนนโยบายความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และสารสนเทศตามรอบระยะเวลาการทบทวนที่
ก าหนดไว้ หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญต่อองค์กร ทั้งนี้เพ่ือให้นโยบายมีความเหมาะสม 
เพียงพอและมีประสิทธิผลต่อการน าไปใช้งาน 

แนวทางการด าเนินงาน 

การด าเนินงานในระดับนโยบาย ต้องก าหนด “นโยบายความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และสารสนเทศ 
กฟผ.” โดยได้รับการอนุมัติจากผู้ว่าการฯ กฟผ. เพ่ือก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย
ทางไซเบอร์และสารสนเทศของ กฟผ. โดยมีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. จัดท านโยบายความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และสารสนเทศ กฟผ . เป็นลายลักษณ์อักษรและ
ประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดทราบ เข้าถึง เข้าใจและปฏิบัติตามแนวนโยบาย มาตรฐาน และแนว
ปฏิบัติได ้

2. ก าหนดผู้รับผิดชอบตามแนวนโยบาย มาตรฐาน และแนวปฏิบัติความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์และ
สารสนเทศอย่างชัดเจน 

3. ทบทวนและปรับปรุงนโยบาย มาตรฐาน และแนวปฏิบัติความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และ
สารสนเทศให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

4. ประเมินความเสี่ยง และก าหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และ
สารสนเทศ  รวมทั้งต้องจัดให้มีการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และสารสนเทศ โดยผู้
ตรวจสอบภายในหรือผู้ตรวจสอบอิสระภายนอก อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

5. สร้างความรู้ความเข้าใจ โดยการจัดท าคู่มือ จัดฝึกอบรม และเผยแพร่การใช้งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และระบบคอมพิวเตอร์ให้แก่ผู้ใช้งานทั้งภายในและภายนอก 
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หมวด 2 โครงสร้างการจัดการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และสารสนเทศ 
(Organization of Cyber and Information Security) 

วัตถุประสงค์  

เพ่ือก าหนดกรอบด าเนินงานของการบริหารจัดการ ในการจัดท าและควบคุมกระบวนการน านโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติและงานปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และสารสนเทศภายใน กฟผ. และเพ่ือรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยของการปฏิบัติงานจากระยะไกลและการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพา ซึ่ง
ประกอบด้วย 2 หัวข้อดังนี้ 

1. โครงสร้างการจัดการ 
2. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพาและการปฏิบัติงานจากระยะไกล 

2.1 โครงสร้างการจัดการ 

มาตรการ 

1. ก าหนดและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และสารสนเทศ 
2. แบ่งแยกงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรอย่างเหมาะสม เพ่ือลดโอกาสในการ

เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขทรัพย์สินสารสนเทศขององค์กรโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือโดยไม่ได้ตั้งใจ หรือลด
โอกาสในการใช้ทรัพย์สินสารสนเทศขององค์กรผิดวัตถุประสงค์ 

3. จัดการเกี่ยวกับการติดต่อหน่วยงานผู้มีอ านาจหน้าที่อย่างเหมาะสม เช่น ช่องทางการติดต่อและข้อมูล
ส าหรับการติดต่อ 

4. จัดการเกี่ยวกับการติดต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับกลุ่มผู้สนใจ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคง
ปลอดภัย หรือสมาคมวิชาชีพอย่างเหมาะสม 

5. บริหารจัดการโครงการทุกประเภท องค์กรควรพิจารณาถึงความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และ
สารสนเทศ 

แนวทางการด าเนินงาน 

เพ่ือให้การบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และสารสนเทศ กฟผ. ด าเนินงานได้อย่างเป็น
ระบบ จึงก าหนดให้มีการบริหารจัดการ 4 ระยะ ดังนี้ 
1) ระยะวางแผนการบริหาร (Plan) 

กิจกรรมการวางแผนการบริหาร โดยกิจกรรมในระยะนี้ ประกอบด้วย 
1. พิจารณา และทบทวนนโยบายความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และสารสนเทศ และเอกสารที่

เกี่ยวข้อง 
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2. ประเมินความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และสารสนเทศ 
3. จัดท าแผนการอบรมผู้เกี่ยวข้องให้สามารถปฏิบัติตามแผน และนโยบายได้ 
4. จัดท าแผนการสร้างความรู้ความตระหนักเรื่องความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และสารสนเทศแก่

ผู้ปฏิบัติงาน 
5. จัดท าแผนส่งเสริมผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายสิทธิหรือบทบาทพิเศษในงานความมั่นคงปลอดภัย

ทางไซเบอร์และสารสนเทศ ให้ได้ใบรับรองความสามารถทางวิชาชีพ 
2) ระยะการด าเนินงาน และปฏิบัติการ (Do) 

กิจกรรมระยะด าเนินงาน ประกอบด้วย 
1. ปฏิบัติตามนโยบาย มาตรฐานและแนวปฏิบัติความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และสารสนเทศ กฟผ. 
2. ประเมินความสามารถและข้อจ ากัดต่าง ๆ ในการปฏิบัติตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติความมั่นคง

ปลอดภัยทางไซเบอร์และสารสนเทศ กฟผ. 
3. วิเคราะห์ผลการประเมิน เพ่ือบ่งชี้ช่องโหว่และตรวจสอบประสิทธิผลของมาตรการควบคุมที่มีอยู่ 

3) ระยะการติดตามตรวจสอบ และทบทวน (Check) 
กิจกรรมระยะการติดตามตรวจสอบ และทบทวน โดยกิจกรรมในระยะนี้ ประกอบด้วย 

1. จัดตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และสารสนเทศ 
2. สรุปผลการตรวจสอบ 
3. น าเสนอผลการปฏิบัติในที่ประชุมคณะกรรมการดิจิทัล กฟผ. (คดท.) 

4) ระยะการแก้ไข และปรับปรุง (Act) 
กิจกรรมระยะการแก้ไข และปรับปรุง โดยกิจกรรมในระยะนี้ ประกอบด้วย 

1. พิจารณาแนวทางการปรับปรุงการปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย หรือตามท่ีคณะกรรมการดิจิทัล 
กฟผ. (คดท.) ก าหนด 

2. แจ้งผลการตรวจสอบและแนวทางการแก้ไขให้กับหน่วยงานต่าง ๆ 
3. ปฏิบัติตามแนวทางการปรับปรุงที่ก าหนด พร้อมบันทึกผลการปฏิบัติ 
4. ตรวจสอบและติดตามผลการปรับปรุงแก้ไข 



มาตรฐานและแนวปฏิบัติความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และสารสนเทศ กฟผ. หน้า 12 

 

โครงสร้างของมาตรฐานความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์และสารสนเทศ กฟผ. 

องค์ประกอบของมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และสารสนเทศ กฟผ. แบ่งเป็น 14 หัวข้อ 
ดังต่อไปนี้ 

หมวด เร่ือง 

1 นโยบายความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และสารสนเทศ  
(Cyber and Information Security Policies) 

2 โครงสร้างการจดัการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และสารสนเทศ  
(Organization of Cyber and Information Security) 

3 ความมั่นคงปลอดภัยที่เกีย่วกับบุคลากร (Humane Resource Security) 

4 การบริหารจัดการทรัพยส์ิน (Asset Management) 
5 การควบคุมการเข้าถึง (Access Control) 
6 การเข้ารหสัข้อมลู (Cryptography) 
7 ความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพและสภาพแวดล้อม (Physical and Environmental Security) 
8 ความมั่นคงปลอดภัยในการด าเนนิงาน (Operations Security) 

9 ความมั่นคงปลอดภัยด้านการสื่อสาร (Communications Security) 
10 การจัดหา การพัฒนา และการบ ารุงรักษาระบบ 

(System Acquisition, Development and Maintenance) 
11 ความสัมพันธ์กับผู้ส่งมอบ (Supplier Relationships) 
12 การบริหารจัดการสถานการณ์ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และสารสนเทศ  

(Cyber and Information Security Incident Management) 
13 ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และสารสนเทศของการบริหารจดัการความต่อเนื่องทางธุรกิจ 

(Cyber and Information Security Aspects of Business Continuity Management) 
14 การปฏิบัตติามข้อก าหนด (Compliance) 

 

โครงสร้างผู้รับผิดชอบและบทบาทหน้าที่ 

คณะกรรมการดิจิทัล กฟผ. (คดท.) 
 ก าหนดทิศทางความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์และสารสนเทศ 
 ดูแลให้มีการก าหนดนโยบายความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และสารสนเทศ (Cyber and 
Information Security Policy) 

 ดูแลให้มีมาตรฐานและแนวปฏิบัติความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และสารสนเทศ รวมถึงดูแลให้มี
การน าไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม และมีการทบทวนและประเมินประสิทธิภาพนโยบายดังกล่าวอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง และเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ 
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 ดูแลให้มีการติดตามและตรวจสอบในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และ
สารสนเทศ ผลการทดสอบและการปฏิบัติตามแผนบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล และการบริหารความเสี่ยงด้านความมัน่คงปลอดภัยทางไซเบอร์และสารสนเทศ 

 
คณะท างาน EGAT Computer Security Incident Response Team (EGAT CSIRT) 

 จัดให้มีช่องทางการติดต่อสื่อสารส าหรับใช้รายงานเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยทาง
ไซเบอร์และสารสนเทศ 

 รายงานการติดตามและเฝ้าระวังภัยคุกคามความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และสารสนเทศ รวมทั้ง
แนวโน้มความเสี่ยงและภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อ กฟผ. 

การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ 

เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานและเป็นการยืนยันตัวบุคคล ซึ่งเป็นการลด
ความเสี่ยงในการเข้าถึงและใช้งานทรัพย์สินสารสนเทศ ให้หน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ด าเนินงานดังนี้ 

1. จัดท า “ทะเบียนรายชื่อผู้มีสิทธิพิเศษและหน้าที่ความรับผิดชอบ” ซึ่งมอบหมายหน้าที่ ให้แก่
ผู้ปฏิบัติงานในการเข้าถึงส่วนส าคัญของระบบงาน และก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของงานในแต่
ละหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร ดังนี้  
1. รายชื่อผู้ดูแลระบบเครือข่าย (Network Administrator) 
2. รายชื่อผู้พัฒนาระบบ (Developer Administrator)  
3. ผู้ดูแลระบบงาน (Application Administrator)  
4. ผู้ดูแลระบบ (System Administrator) 
5. รายชื่อผู้ดูแลระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
6. รายชื่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 
7. รายชื่อผู้ดูแลระบบที่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล 

2. ก าหนดบุคลากรส ารองในงานที่ส าคัญ เพ่ือท างานทดแทนในกรณีจ าเป็น เช่น ผู้ดูแลระบบงาน 
(Application Administrator) ผู้บริหารระบบ (System Administrator) 

3. ก าหนดบุคลากรผู้ท าหน้าที่ติดต่อหน่วยงานและประสานงานผู้มีอ านาจหน้าที่ในการก ากับดูแลความ
มั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และสารสนเทศ และผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยฯ 

4. ก าหนดหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และสารสนเทศ ให้มีหน้าที่
ด าเนินงานดังนี้ 
1. เพ่ิมเติมความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) และติดตามข้อมูลข่าวสารด้านความ

มั่นคงปลอดภัยที่เก่ียวข้อง 
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2. ก าหนดมาตรการให้สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และ
สารสนเทศของ กฟผ. มีความทันสมัยและครอบคลุมทุกกระบวนการ 

3. รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการโจมตีและช่องโหว่ รวมถึงค าแนะน า และการปรับปรุงระบบที่
เกี่ยวข้อง 

4. เพ่ิมช่องทางการเข้าถึงค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญเรื่องความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และ
สารสนเทศ 

5. แบ่งปันและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ ภัยคุกคามหรือช่องโหว่ใหม่ 
6. จัดเตรียมช่องทางการติดต่อประสานงาน เพ่ือรับมือกับสถานการณ์ความมั่นคงปลอดภัยทาง 

ไซเบอร์และสารสนเทศอย่างเหมาะสม 

ตารางแสดงหน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานความม่ังคงปลอดภัยทางไซเบอร์และสารสนเทศ 

หน้าท่ี 
ความ

รับผิดชอบ 

หัวข้อตามมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และสารสนเทศ กฟผ. 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

หน่วยงาน 2.2 3.1 
3.3 

4.1 
4.2 
4.3  

5.1 
5.2 

 7.1 
(4)(6) 
7.2 

8.1 
8.2 
8.7 

9.1 
9.2   

10.1 
10.2 
10.3 

11.1  13.1 
 

14.1 
(1) 
(2) 

14.2 
ผู้ปฏิบัติงาน 2.2 3.3 4.3 5.1 

5.3 
6 7.1 

(6)  
7.2 

8.2 
8.6 

9.2   12  14.1 
(1) 

หน่วยงาน
ภายนอก 

2.2 3.3 4.3 5.1 
5.3 

 7.1 
(6) 

    12  14.1 
(1) 

ผู้ดูแลระบบ 
เครือข่าย 

2.2   5.1    9.1      

หน่วยงาน
บุคคล 

 3.1 
3.2 

           

ผู้ดูแลระบบ    5.4 6  8.1 
8.3 
8.4 
8.5 
8.6 

 10.1   13.2  

ผู้พัฒนาระบบ    5.4 6    10.2 
10.3 
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หน้าท่ี 
ความ

รับผิดชอบ 

หัวข้อตามมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และสารสนเทศ กฟผ. 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ผู้ดูแลพื้นที่
ควบคุม 

     7.1 
(1) 
7.2 

       

หัวหน้าศูนย์
คอมพิวเตอร ์

     7.1 
(2) 
7.2 

       

ผู้ดูแลห้อง
คอมพิวเตอร ์

     7.1 
(3) 
7.2 

       

EGAT CSIRT       8.2    12   
ผู้ดูแลระบบ
จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส ์

       9.2      

ผู้ส่งมอบ          11.1    

ผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วน
บุคคล 

            14.1 
(3) 

ผู้ดูแลระบบท่ี
จัดเก็บข้อมลู
ส่วนบุคคล 

            14.1 
(3) 

หน่วยงาน
ตรวจสอบ
ภายใน 

            14.2 

 

ข้อตกลงการปฏิบัติตามมาตรฐานความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์และสารสนเทศ 

1. แต่ละหน่วยงานต้องมี “ทะเบียนรายชื่อผู้รับผิดชอบและบทบาทหน้าที่” ซึ่งมอบหมายหน้าที่ให้แก่
ผู้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และสารสนเทศ กฟผ. เช่น 
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ดูแลห้องคอมพิวเตอร์ ผู้ดูแลพ้ืนที่ควบคุม 

2. แต่ละหน่วยงานต้องประเมินความเสี่ยงความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และสารสนเทศ รวมทั้ง
บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ 
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3. แต่ละหน่วยงานต้องระบุและตรวจสอบทะเบียนทรัพย์สินสารสนเทศของหน่วยงาน รวมทั้งทบทวน
ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

4. แต่ละหน่วยงานต้องท าการประเมินความสามารถและข้อจ ากัดต่าง ๆ ในการปฏิบัติตามมาตรฐานและ
แนวปฏิบัติความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และสารสนเทศ กฟผ. ตาม “แบบประเมินและตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และสารสนเทศ” 

2.2 การควบคุมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพาและการปฏิบัติงานจากระยะไกล 

มาตรการ 

1. ก าหนดนโยบายและมาตรการควบคุมความม่ันคงปลอดภัย เพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงที่มาจากการ
ใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพา 

2. ก าหนดนโยบายและมาตรการควบคุมความมั่นคงปลอดภัย เพ่ือป้องกันข้อมูลที่มีการเข้าถึง 
ประมวลผลหรือจัดเก็บไว้ในพ้ืนที่ปฏิบัติงานจากระยะไกล 

แนวปฏิบัติส าหรับหน่วยงาน 

1. ก าหนดและมอบหมายผู้รับผิดชอบในการดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพาให้ชัดเจน ในทะเบียน
ทรัพย์สินสารสนเทศ 

2. แจ้งถอดถอนสิทธิในการเข้าถึงของผู้ปฏิบัติงานจากระยะไกล เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายและเมื่อสิ้นสุดหรือเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน 

แนวปฏิบัติส าหรับผู้ดูแลระบบเครือข่าย 

1. ก าหนดให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพา มีการพิสูจน์และยืนยันตัวตนก่อนเชื่อมต่อเครือข่าย กฟผ. 
2. ควบคุมการให้สิทธิในการปฏิบัติงานจากระยะไกล โดยผู้ใช้งานต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา

อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งทบทวนสิทธิกับหน่วยงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
3. พิจารณาเงื่อนไขในการจัดเตรียมการปฏิบัติงานจากระยะไกล ดังต่อไปนี้ 

◦ ความม่ันคงปลอดภัยทางกายภาพและสภาพแวดล้อมของการปฏิบัติงานจากระยะไกล 
◦ ความมั่นคงปลอดภัยทางการสื่อสาร โดยยึดจากระดับความส าคัญ (Sensitivity) ของข้อมูลที่จะ

ถูกเข้าถึงและส่งผ่านช่องทางการเชื่อมต่อสื่อสาร (Communication Link) รวมถึงระดับ
ความส าคัญ (Sensitivity) ของระบบภายใน กฟผ. 
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แนวปฏิบัติส าหรับผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานภายนอก 

1. ควบคุมดูแลให้มีการใส่รหัสผ่านก่อนเข้าถึงข้อมูลหรือแอพพลิเคชัน (Application) บนอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์พกพาที่มีข้อมูลของ กฟผ. เช่น ต้องมีการพิสูจน์และยืนยันตัวตนก่อนเข้าถึงอุปกรณ์หรือ
ข้อมูลดังกล่าว 

2. ต้องก าหนดให้มีการปิดหน้าจอหากไม่มีการใช้งานเกิน 10 นาท ี
3. ผู้ใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพาชนิดที่รองรับการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสได้ ต้องจัดให้มี

โปรแกรมป้องกันไวรัส และต้องปรับปรุงให้โปรแกรมดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 
4. ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสและ Personal Firewall ส าหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพาส่วนตัวที่ใช้

เชื่อมต่อเครือข่ายของ กฟผ. จากภายนอก 
5. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพาที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายของ กฟผ. ต้องไม่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านช่องทาง

อ่ืนนอกเหนือจากช่องทางท่ี กฟผ. จัดให้ 
6. ระมัดระวังในการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพาในที่สาธารณะ ห้องประชุม และพ้ืนที่อ่ืน ๆ ที่ไม่มี

การป้องกัน 
7. ไม่วางอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพาไว้ใกล้อุปกรณ์ที่มีสนามแม่เหล็กไฟฟ้าแรงสูง เช่น แม่เหล็ก โทรทัศน์ 

ไมโครเวฟ ตู้เย็น 
8. น าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพาติดตัวไปด้วยเสมอ ไม่ละทิ้งคอมพิวเตอร์พกพาในรถยนต์ ห้องพักใน

โรงแรม หรือห้องประชุม ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องทิ้งไว้ในรถยนต์ต้องเก็บไว้ในท้ายรถ หรือล็อค
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพาไว้ในสถานที่มั่นคงปลอดภัย 

9. จัดเก็บอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพาในกระเป๋าที่ปลอดภัยและเหมาะสม เพ่ือป้องกันการกระแทก กัน
น้ า หรือความชื้น 

10. ส ารองข้อมูลของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพาอย่างสม่ าเสมอ และมีการเข้ารหัสข้อมูลที่ส ารองอย่าง
เหมาะสม 

11. การปฏิบัติจากระยะไกล ต้องจัดเก็บเอกสารที่เป็นความลับ ในบริเวณการท างานและจัดเก็บใน
อุปกรณ์บรรจุภัณฑ์ที่มีกุญแจ โดยใช้หลักเกณฑ์การรักษาความลับเช่นเดียวกับสารสนเทศที่อยู่ใน
ส านักงานของ กฟผ.  
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หมวด 3 ความมั่นคงปลอดภัยที่เกี่ยวกับบุคลากร  
(Human Resource Security) 

วัตถุประสงค ์ 

เพ่ือให้มีกระบวนการในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลให้เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่  และเพ่ือให้
ผู้ปฏิบัติงานและคู่สัญญาได้ตระหนักถึงและปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับความมั่ นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์และสารสนเทศ และเพ่ือก าหนดมาตรการควบคุมที่เหมาะสมส าหรับกระบวนการของ
การเปลี่ยนแปลงหรือการสิ้นสุดการจ้างงาน ซึ่งประกอบด้วย 3 หัวข้อ ดังนี้ 

1. ความมั่นคงปลอดภัยก่อนการจ้างงาน 
2. ความมั่นคงปลอดภัยในระหว่างการจ้างงาน 
3. ความมั่นคงปลอดภัยเมื่อสิ้นสุดหรือเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน 

3.1 ความมั่นคงปลอดภัยก่อนการจ้างงาน 

มาตรการ 

1. ตรวจสอบประวัติของผู้สมัครงานและพนักงานของบริษัทคู่สัญญา โดยด าเนินงานให้สอดคล้องกับ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ระดับการด าเนินงานตรวจสอบควรให้
เหมาะสมกับข้อก าหนดทางธุรกิจ สิทธิในการเข้าถึงประเภทและหมวดหมู่ของข้อมูลสารสนเทศ และ
ระดับความเสี่ยงขององค์กรที่เกี่ยวเนื่องกับต าแหน่งงานนั้น 

2. ควรก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบเรื่องความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และสารสนเทศไว้ในข้อ
สัญญาของผู้ปฏิบัติงานและคู่สัญญา 

แนวปฏิบัติส าหรับหน่วยงาน 

1. ระบุรายชื่อและหน้าที่ที่มีความส าคัญ (Sensitive Role) ซึ่งเป็นผู้ทีเ่กี่ยวข้องกับทรัพย์สินสารสนเทศที่
มีระดับการป้องกันความมั่นคงปลอดภัย “สูง” และ “สูงสุด” 

2. ควบคุมดูแลไม่ให้ผู้ทดลองงาน ลูกจ้าง ผู้ส่งมอบ หรือหน่วยงานภายนอกได้รับหน้าที่ที่มีความส าคัญ 
(Sensitive Role) ก่อนได้รับการอนุมัติจากผู้อ านวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าข้ึนไป  

3. ในกระบวนการคัดเลือกบุคลากร ควรมีเกณฑ์พิจารณาการได้รับการรับรองความรู้ความสามารถตาม
มาตรฐานเฉพาะด้าน (Certificate) ที่เก่ียวข้องกับงานที่ได้รับมอบหมายนั้นด้วย 
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แนวปฏิบัติส าหรับหน่วยงานบุคคล 

1. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครงานและพนักงานของบริษัทคู่สัญญา โดยต้องพิจารณาถึงข้อมูล
ส่วนตัว และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน โดยต้องค านึงถึงประเด็นต่าง ๆ ต่อไปนี้  
◦ หนังสือรับรองบุคคลที่ออกโดยบริษัทหรือบุคคล 
◦ ประวัติของผู้สมัครงานและพนักงานของบริษัทคู่สัญญา 
◦ หนังสือยืนยันคุณสมบัติทางวิชาการและวิชาชีพที่อ้างถึง เช่น ใบแสดงวุฒิการศึกษา ใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพ ประกาศนียบัตร 
◦ เอกสารยืนยันตัวบุคคล เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน หนังสือเดินทาง 
◦ รายละเอียดเพิ่มเติม เช่น การตรวจสอบประวัติอาชญากรรม 

2. จัดให้มีการลงนามในสัญญารักษาผลประโยชน์ของ กฟผ. ซึ่งระบุให้ผู้ปฏิบัติงานสัญญาว่าจะปฏิบัติ
ตามนโยบาย และระเบียบปฏิบัติของ กฟผ. อย่างเคร่งครัด และจะไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของ 
กฟผ.  

3.2 ความมั่นคงปลอดภัยในระหว่างการจ้างงาน 

มาตรการ 

1. ก าหนดให้ผู้ปฏิบัติงานและคู่สัญญาทุกคนต้องปฏิบัติตามมาตรการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
และสารสนเทศให้สอดคล้องกับนโยบายและขั้นตอนปฏิบัติที่ได้ก าหนดไว้ 

2. ผู้ปฏิบัติงานและคู่สัญญาควรมีความเข้าใจและตระหนักรู้ในนโยบาย ขั้นตอนปฏิบัติ และสถานการณ์
ปัจจุบันเรื่องความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ ผ่านกิจกรรม
การสร้างความตระหนัก การให้ความรู้ และการฝึกอบรมที่เหมาะสมอย่างสม่ าเสมอ 

3. ก าหนดกระบวนการทางวินัยที่เป็นทางการและมีการสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบถึงผลของการฝ่าฝืน
หรือละเมิดความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และสารสนเทศ 

แนวปฏิบัติส าหรับหน่วยงานบุคคล 

1. ฝึกอบรมให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ปฏิบัติงานใหม่เป็นประจ าทุกปี เพ่ือสร้างความตระหนักเรื่องความ
มั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และสารสนเทศ โดยอธิบายถึงนโยบาย มาตรฐานและแนวปฏิบัติความ
มั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และสารสนเทศ 

2. ท าส าเนาเอกสารสร้างความตระหนักความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และสารสนเทศให้แก่
ผู้ปฏิบัติงานใหม่ทุกคน 

3. ก าหนดให้มีการลงโทษตามกระบวนลงโทษทางวินัยของ กฟผ. แก่ผู้ปฏิบัติงานที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบาย 
มาตรฐานและแนวปฏิบัติความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และสารสนเทศ 
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3.3 ความมั่นคงปลอดภัยเมื่อสิ้นสุดหรือเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน 

มาตรการ 

1. ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และสารสนเทศที่ผู้ปฏิบัติงานหรือ
คู่สัญญาต้องปฏิบัติภายหลังการสิ้นสุดหรือเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน โดยสื่อสารให้ผู้ปฏิบัติงานหรือ
คู่สัญญาทราบ และก าหนดให้มีการบังคับใช้ 

แนวปฏิบัติส าหรับหน่วยงาน 

1. แจ้งเวียนการลาออก การย้ายต าแหน่ง การเปลี่ยนต าแหน่งไปสังกัดหน่วยงานอื่น ให้กับผู้ดูแลระบบที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือถอดถอนสิทธิบุคคลนั้น 

2. ตรวจสอบ เพ่ือเรียกคืนทรัพย์สินสารสนเทศของ กฟผ . จากผู้ปฏิบัติงาน ผู้ส่งมอบ และหน่วยงาน
ภายนอก เมื่อสิ้นสุดหรือเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน 

3. ควบคุมการคัดลอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยไม่ได้รับอนุญาต ในช่วงระยะเวลาการแจ้งสิ้นสุดการจ้างงาน 
4. ควบคุมให้มีการถ่ายทอดความรู้ด้านระบบสารสนเทศที่มีความส าคัญต่อการด าเนินงานของ กฟผ . 

ก่อนสิ้นสุดการจ้างงาน 

แนวปฏิบัติส าหรับผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานภายนอก 

1. ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ส่งมอบ และหน่วยงานภายนอกที่มีความรู้ที่ส าคัญต่อการด าเนินงานของ กฟผ . ต้อง
บันทึกและโอนข้อมูลก่อนสิ้นสุดการจ้างงาน  

2. คืนทรัพย์สินของ กฟผ. เมื่อสิ้นสุดการจ้างงาน ทั้งทรัพย์สินทางกายภาพและทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็น
กรรมสิทธิ์ของ กฟผ.  
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หมวด 4 การบริหารจัดการทรัพย์สิน (Asset Management) 

วัตถุประสงค์  

เพ่ือระบุทรัพย์สินสารสนเทศของ กฟผ . และก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการป้องกันอย่าง
เหมาะสม ซึ่งประกอบด้วย  

1. หน้าที่ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินสารสนเทศ 
2. การจัดหมวดหมู่ทรัพย์สินสารสนเทศ 
3. การจัดการสื่อบันทึกข้อมูล 

4.1 หน้าทีค่วามรับผิดชอบต่อทรัพยส์ินสารสนเทศ 

มาตรการ 

1. ระบุทรัพย์สินที่เกี่ยวกับสารสนเทศและสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับการประมวลผล
สารสนเทศให้ชัดเจน และจัดท าเป็นบัญชีทรัพย์สิน รวมทั้งปรับปรุงให้มีความทันสมัย 

2. ทรัพย์สินแต่ละรายการในบัญชีทรัพย์สิน ควรระบุผู้รับผิดชอบ 
3. ก าหนด จัดท าเอกสาร และน าข้อก าหนดการใช้งานทรัพย์สินอย่างเหมาะสมไปสู่การปฏิบัติโดย

ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์และสารสนเทศ ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง
กับสารสนเทศ และสถานที่หรือสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับประมวลผลสารสนเทศ 

4. เรียกคืนทรัพย์สินที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้งานของหน่วยงานภายนอกถือครองหรือใช้งานอยู่ เมื่อสิ้นสุด
การจ้างงาน สัญญา หรือข้อตกลง 

แนวปฏิบัติส าหรับหน่วยงาน 

1. ระบุและตรวจสอบ “ทะเบียนทรัพย์สินสารสนเทศ” ของหน่วยงาน โดยรายการทรัพย์สินสารสนเทศ
ประกอบไปด้วย สารสนเทศและอุปกรณ์สารสนเทศ ซึ่งจัดแบ่งตามประเภท ดังนี้ 
◦ สารสนเทศ (Information) เช่น ข้อมูลในฐานข้อมูล ไฟล์ข้อมูล สัญญา เอกสาร/คู่มือระบบ 

ข้อมูลการวิจัย คู่มือผู้ใช้งาน ทรัพยากรในการฝึกอบรม ขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือสนับสนุน แผน
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ แผนการกู้คืนสภาพ ประวัติการตรวจสอบ สารสนเทศที่ส าคัญอ่ืน ๆ 

◦ ทรัพย์สินทางซอฟต์แวร์ (Software Assets) เช่น ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป โปรแกรมระบบ 
เครื่องมือส าหรับพัฒนา โปรแกรมประเภทยูทิลิตี้ (System Utilities) 

◦ ทรัพย์สินทางฮาร์ดแวร์ (Hardware Assets) เช่น อุปกรณ์สารสนเทศ อุปกรณ์ติดต่อสื่อสาร 
อุปกรณ์เครือข่าย สื่อบันทึกข้อมูลที่สามารถเคลื่อนย้ายได ้
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◦ การบริการด้านการประมวลผล การติดต่อสื่อสาร และสาธารณูปโภคอ่ืน ๆ (Services) เช่น 
บริการอินเตอร์เน็ต บริการควบคุมการเข้าถึงอาคาร บริการระบบควบคุมความร้อน บริการแสง
สว่าง บริการไฟฟ้าและพลังงาน บริการควบคุมความชื้น 

2. ทบทวนทะเบียนทรัพย์สินสารสนเทศของหน่วยงาน และปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ อย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง 

3. ก าหนดผู้รับผิดชอบในทรัพย์สินสารสนเทศ หรือจัดการให้สิทธิการใช้งานทรัพย์สินสารสนเทศ 
4. ก าหนดกระบวนการจัดการให้สิทธิการใช้งานทรัพย์สินสารสนเทศ โดยแบ่งแยกหน้าที่ให้เหมาะสม 

เพ่ือลดโอกาสในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขทรัพย์สินสารสนเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือโดยไม่ได้
ตั้งใจ เช่น แบ่งแยกบุคคลที่มีหน้าที่ ในขั้นตอนการร้องขอ (Request) และขั้นตอนการอนุมัติ 
(Approve) ออกจากกัน  

4.2 การจัดหมวดหมู่ทรัพย์สินสารสนเทศ 

มาตรการ 

1. จัดหมวดหมู่ทรัพย์สินสารสนเทศตามข้อก าหนดของกฎหมาย คุณค่า ความส าคัญ และความอ่อนไหว
ต่อการเปิดเผยหรือการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต 

2. จัดท าขั้นตอนปฏิบัติส าหรับการท าป้ายบ่งชี้ทรัพย์สินสารสนเทศ และน าไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับ
รูปแบบการจัดหมวดหมู่ทรัพย์สินสารสนเทศ 

3. จัดท าขั้นตอนปฏิบัติส าหรับการจัดการทรัพย์สิน และน าไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับรูปแบบจัดหมวดหมู่
ทรัพย์สินสารสนเทศ 

แนวปฏิบัติส าหรับหน่วยงาน 

(1) การจัดหมวดหมู่ทรัพย์สินสารสนเทศ 
1. จัดหมวดหมู่ทรัพย์สินสารสนเทศ โดยค านึงถึงการรักษาความลับ (Confidentiality) ความถูกต้อง

ครบถ้วน (Integrity) และความพร้อมใช้ (Availability) ของทรัพย์สินสารสนเทศ (ดูรายละเอียดที่
ภาคผนวก เรื่องเกณฑ์การจัดระดับการป้องกันความมั่นคงปลอดภัย ) ซึ่งหมวดหมู่สารสนเทศที่ได้รับ
การจัดจะแบ่งเป็นระดับการป้องกันความมั่นคงปลอดภัย 4 ระดับ คือ ต่ า ปานกลาง สูง และ สูงสุด 

2. ทบทวนการจัดหมวดหมู่ พร้อมทั้งปรับปรุงหมวดหมู่ให้ทันสมัยอยู่เสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

(2) การท าป้ายบ่งชี้สารสนเทศ 
1. พิจารณาจัดท าป้ายบ่งชี้อุปกรณ์สารสนเทศ และสื่อบันทึกข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ซีดี เทป 

แผ่นดิสก์ โดยต้องไม่แสดงวัตถุประสงค์ของอุปกรณ์ดังกล่าวอย่างชัดแจ้ง 
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2. ทรัพย์สินสารสนเทศที่อยู่ในระดับการป้องกันความมั่นคงปลอดภัย “สูง” หรือ “สูงสุด” ให้มีการ
จัดท าป้ายบ่งชี้ทรัพย์สินสารสนเทศ  โดยจัดท าเป็นรหัสและระบุรหัสลงในทะเบียนทรัพย์สิน
สารสนเทศ เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึงสารสนเทศดังกล่าวได้ 

3. แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบถึงข้ันตอนการท าป้ายบ่งชี้ 

(3) การจัดการทรัพย์สินสารสนเทศ 
1. จัดท ากฎ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรส าหรับการใช้งานสารสนเทศและ

ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลสารสนเทศ เพ่ือป้องกันความเสียหายต่อทรัพย์สิน 
2. เก็บสารสนเทศท่ีอยู่ในระดับการป้องกันความมั่นคงปลอดภัย “สูงสุด” ที่อยู่ในรูปแบบเอกสารหรือสื่อ

บันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยใส่กุญแจ (วิธีที่ดีที่สุด คือ เก็บไว้ในตู้นิรภัย หรือตู้ใส่ของ หรือครุภัณฑ์
รูปแบบอื่น ๆ ที่รักษาความปลอดภัยได้)  

3. ควบคุมดูแลให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการส่งมอบ ต้องได้รับการลงทะเบียนในทะเบียนรายการทรัพย์สิน
ของหน่วยงาน ก่อนเคลื่อนย้ายไปยังจุดที่ติดตั้งใช้งานจริง 

4. ทบทวนแผนการบ ารุงรักษาทรัพย์สินสารสนเทศของหน่วยงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

4.3 การจัดการสื่อบันทึกข้อมูล 

มาตรการ 

1. จัดท าขั้นตอนปฏิบัติส าหรับการบริหารจัดการสื่อบันทึกข้อมูลที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ให้สอดคล้องกับ
รูปแบบการจัดหมวดหมู่ทรัพย์สินสารสนเทศ 

2. สื่อบันทึกข้อมูลที่ไม่มีความจ าเป็นต้องใช้งานอีกต่อไป ควรก าจัดด้วยวิธีที่ปลอดภัยตามขั้นตอนปฏิบัติ
ที่เป็นทางการ 

3. สื่อบันทึกข้อมูลควรได้รับการป้องกันจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การน าไปใช้งานผิด
วัตถุประสงค์ หรือการเกิดความเสียหายในระหว่างการขนส่ง 

แนวปฏิบัติส าหรับหน่วยงาน 

1. จัดท าทะเบียนสื่อบันทึกข้อมูล โดยระบุชนิด วันที่ได้มา ข้อมูลที่จัดเก็บ และชื่อผู้รับผิดชอบ 
2. อนุญาตให้ใช้สื่อบันทึกข้อมูลกับระบบงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้น 
3. กรณีมีความจ าเป็นต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่มีระดับการป้องกันความมั่นคงปลอดภัย “สูงสุด” ให้

ส่งผ่านช่องทางระบบบริการจัดส่งข้อมูล หรือระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของ กฟผ. 
4. ตรวจสอบอายุของสื่อบันทึกข้อมูลสารสนเทศอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือให้คงสภาพความสามารถใน

การเก็บข้อมูลบนอุปกรณ์ 
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5. ลงบันทึกวันที่ท าลายสื่อบันทึกข้อมูลลงใน “ทะเบียนสื่อบันทึกข้อมูล” เพ่ือใช้เป็นหลักฐานอ้างอิง
ส าหรับการตรวจสอบในภายหลัง 

6. ควบคุมและตรวจสอบการถอดถอนหรือท าลายสารสนเทศของ กฟผ . ออกจากอุปกรณ์ดังกล่าวเมื่อ
เลิกใช้งานสื่อบันทึกข้อมูล หรือโอนให้หน่วยงานอื่น หรือจ าหน่ายออกจากองค์กร 
◦ สื่อบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้บันทึกสารสนเทศ ซึ่งหมดอายุการใช้งานแล้ว ต้องได้รับการ

ท าลายทางกายภาพ หรือท าลาย ลบ เขียนทับข้อมูลโดยใช้หลักการทางเทคนิคที่มั่นใจได้ว่า จะไม่
สามารถน าสารสนเทศเดิมกลับมาได้ (Non-Retrievable) 

◦ สื่อบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้บันทึกสารสนเทศ ซึ่งต้องการน ากลับมาใช้ใหม่ ต้องได้รับการ
ลบ เขียนทับข้อมูลโดยใช้หลักการทางเทคนิคท่ีมั่นใจได้ว่าจะไม่สามารถน าสารสนเทศเดิมกลับมา
ได้ (Non-Retrievable) โดยพิจารณาตามระดับการป้องกันความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ 

7. เอกสารที่เป็นกระดาษซึ่งใช้บันทึกสารสนเทศท่ีมีระดับการป้องกันความมั่นคงปลอดภัย “สูงสุด” เมื่อ
ไม่มีความจ าเป็นต้องใช้งานแล้ว ต้องได้รับการท าลายทางกายภาพผ่านทางเครื่องท าลายกระดาษ  
หรือวิธีการอ่ืนใดที่ท าให้ไม่สามารถเข้าถึงสารสนเทศนั้นได้ 

8. ในกรณีที่มีการใช้บริการจากหน่วยงานภายนอกในการท าลายเอกสาร อุปกรณ์สารสนเทศ หรือสื่อ
บันทึกข้อมูล ต้องก ากับดูแลให้หน่วยงานภายนอกปฏิบัติตามข้อตกลงหรือสัญญาการให้บริการ  

9. เมื่อต้องมีการส่งสื่อบันทึกข้อมูลออกไปนอก กฟผ . ต้องจัดให้มีการป้องกันข้อมูลที่มีการส่งถึงกัน
ระหว่างส านักงาน ดังต่อไปนี้ 
◦ บรรจุหีบห่ออย่างเหมาะสม และเป็นไปตามค าแนะน าของผู้ผลิต เพ่ือป้องกันความเสียหายทาง

กายภาพท่ีอาจเกิดข้ึนในช่วงขนส่ง เช่น การถูกความร้อน ความชื้น หรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
◦ ป้องกันการเปิดเผยหรือดัดแปลงสารสนเทศที่มีระดับการป้องกันความมั่นคงปลอดภัย “สูงสุด” 

โดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น ใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีกุญแจป้องกัน การส่งมอบถงึผู้รับโดยตรง 
◦ ใช้ผู้ส่งที่น่าเชื่อถือ 
◦ ก าหนดกระบวนการในการระบุตัวตนของผู้ส่งและจดบันทึกไว้ เช่น แสดงบัตรประจ าตัว

ผู้ปฏิบัติงาน หรือบัตรประจ าตัวประชาชน 
◦ จดบันทึกรายละเอียดการจัดส่ง เช่น สิ่งที่จัดส่ง ผู้ส่ง วัน/เวลา หน่วยงานผู้รับ ผู้รับ วัน/เวลา 

แนวปฏิบัติส าหรับผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานภายนอก 

1. ตรวจสอบโปรแกรมไม่พึงประสงค์ก่อนน าสื่อบันทึกข้อมูลมาใช้งาน และตรวจสอบข้อมูลภายในสื่อ
บันทึกข้อมูลเป็นประจ า 

2. ใช้สื่อบันทึกข้อมูลกับงานที่เก่ียวข้องเท่านั้น 
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3. ไม่ใช้สื่อบันทึกข้อมูลกับข้อมูลที่มีระดับการป้องกันความมั่นคงปลอดภัย “สูงสุด” กรณีมีความ
จ าเป็นต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ให้ส่งผ่านช่องทางระบบบริการจัดส่งข้อมูล หรือจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ของ กฟผ. 

4. ท าลายข้อมูลภายในสื่อบันทึกข้อมูล เมื่อไม่มีความจ าเป็นต้องใช้งานสื่อบันทึกข้อมูลอีกต่อไป 
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หมวด 5 การควบคุมการเข้าถึง (Access Control) 

วัตถุประสงค์  

เพ่ือจ ากัดการเข้าถึงสารสนเทศ สถานที่ อุปกรณ์สารสนเทศและระบบสนับสนุนส าหรับการประมวลผล
สารสนเทศ ซึ่งประกอบด้วย 4 หัวข้อ ดังนี้ 

1. ข้อก าหนดทางธุรกิจเกี่ยวกับการควบคุมการเข้าถึง 
2. การบริหารจัดการการเข้าถึงระบบโดยผู้ใช้งาน 
3. หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน 
4. การควบคุมการเข้าถึงระบบสารสนเทศ 

5.1 ข้อก าหนดทางธุรกิจเกี่ยวกับการควบคุมการเข้าถึง 

มาตรการ 

1. จัดท าเอกสารนโยบายควบคุมการเข้าถึงตามข้อก าหนดทางธุรกิจและข้อก าหนดความมั่นคงปลอดภัย
ทางไซเบอร์และสารสนเทศ และมีการทบทวนนโยบายอย่างสม่ าเสมอ 

2. จัดการให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงเครือข่ายและบริการเครือข่ายได้เฉพาะส่วนบุคคลนั้นได้รับอนุมัติ
เท่านั้น 

แนวปฏิบัติส าหรับหน่วยงาน 

1. ก าหนดมาตรการการควบคุมการเข้าถึง สิทธิ และข้อจ ากัดในเข้าถึงทรัพย์สินสารสนเทศ โดยพิจารณา
จาก หมวด 4 การบริหารจัดการทรัพย์สิน (Asset Management) และหมวด 11 ความมั่นคง
ปลอดภัยทางกายภาพและสภาพแวดล้อม (Physical and Environmental Security)  

2. ทบทวนมาตรการอย่างน้อยทุก 2 ปี 

แนวปฏิบัติส าหรับผู้ดูแลระบบเครือข่าย 

1. ก าหนดมาตรการขอใช้บริการเครือข่าย 
2. ก าหนดมาตรการควบคุมการเล่นเกม ดูภาพยนตร์ หรือฟังเพลงผ่านทางระบบเครือข่าย 
3. ควบคุมการใช้งานระบบเครือข่าย เพ่ือป้องกันการเข้าถึงระบบเครือข่ายและบริการของระบบ

เครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต 
4. ควบคุมไม่ให้เข้าถึงเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม ดังต่อไปนี้ 

◦ การพนัน 
◦ การประมูล 
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◦ การวิพากษ์วิจารณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
◦ การบ่อนท าลายต่อความมั่นคงของชาติ 
◦ การลามก อนาจาร 
◦ อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม หรือจริยธรรม 

5. ควบคุมการเชื่อมต่อเครือข่ายภายนอก ซึ่งอาจเป็นช่องทางให้หน่วยงานภายนอกเข้าถึงสารสนเทศ
หรือระบบสารสนเทศของ กฟผ. โดยไม่ได้รับอนุญาต 

6. ควบคุมไม่ให้ใช้โปรแกรมประเภท Peer-to-Peer เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลทางเครือข่ายกับผู้ใช้งานอ่ืน 
7. ควบคุมการเผยแพร่แผนผังระบบเครือข่าย (Network Diagram) ซึ่งรวมไปถึงโครงสร้าง IP Address 

ชื่อระบบ และชื่ออุปกรณ์สารสนเทศแก่ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต 

แนวปฏิบัติส าหรับผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานภายนอก 

1. ขออนุมัติเข้าใช้งานระบบสารสนเทศตามเงื่อนไขการให้บริการของระบบ 
2. ขออนุมัติเข้าใช้งานบริการเครือข่ายตามข้ันตอนการปฏิบัติในการขอใช้บริการ 
3. ไม่ใช้ระบบเครือข่ายของ กฟผ. เพ่ือท ากิจกรรมต่าง ๆ ที่ไม่เหมาะสม ดังต่อไปนี้ 

◦ เจาะระบบ (Hacking) หรือสแกนช่องโหว่ของระบบโดยไมไ่ด้รับอนุญาต 
◦ เล่นเกม ดูภาพยนตร์ หรือฟังเพลง ในเวลาปฏิบัติงาน 
◦ เข้าใช้งานเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม 
◦ ดาวน์โหลดหรือส่งไฟล์ประเภทสื่อลามกอนาจาร หรือซอฟต์แวร์ หรือข้อมูลใด ๆ ที่เป็นการ

ละเมิดลิขสิทธิ์ 
◦ น าเข้าข้อมูลใด ๆ ที่มีลักษณะอันเป็นเท็จ กระท าผิดกฎหมาย หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่

บุคคลอื่น 
◦ เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นความลับของ กฟผ. 
◦ กระท าสิ่งที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี 
◦ ค้าขาย หรือผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์ทางการเมือง 
◦ แพร่กระจายไวรัส หนอน โทรจัน สปายแวร์ หรือโปรแกรมไม่พึงประสงค์อ่ืน ๆ ที่ท าให้เกิดความ

เสียหายหรือลดทอนประสิทธิภาพและความถูกต้องในการท างานของระบบเครือข่าย 

5.2 การบริหารจัดการการเข้าถึงระบบโดยผู้ใช้งาน 

มาตรการ 

1. จัดท ากระบวนการที่เป็นทางการส าหรับการลงทะเบียนและเพิกถอนผู้ใช้งาน เพ่ือใช้ในการก าหนด
สิทธิการเข้าถึง 
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2. จัดท าขั้นตอนปฏิบัติส าหรับการจัดเตรียมการเข้าถึงของผู้ใช้งาน เพ่ือก าหนดหรือเพิกถอนสิทธิในการ
เข้าถึงระบบและบริการทั้งหมดส าหรับผู้ใช้งานทุกประเภท 

3. จ ากัดและควบคุมการจัดสรรและการใช้งานสิทธิพิเศษ 
4. ควบคุมการจัดสรรข้อมูลความลับส าหรับการพิสูจน์ตัวตนของผู้ใช้งานผ่านกระบวนการบริหารจัดการ

อย่างเป็นทางการ 
5. ทบทวนสิทธิการเข้าถึงของผู้ใช้งานเป็นประจ า 
6. เพิกถอนสิทธิการเข้าถึงสารสนเทศและสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับการประมวลผลสารสนเทศของ

ผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้งานที่เป็นบุคคลภายนอกทุกคนออก เมื่อสิ้นสุดการจ้างงาน สัญญาหรือข้อตกลง 
หรือปรับปรุงสิทธิดังกล่าวเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง 

แนวปฏิบัติส าหรับหน่วยงาน 

1. จดัท าแนวปฏิบัติในการขออนุมัติและเพิกถอนสิทธิการใช้งานแต่ละระบบสารสนเทศ 
2. จัดท าทะเบียนควบคุมสิทธิที่เหมาะสม รวมถึงรายชื่อหรือกลุ่มผู้มีสิทธิใช้งานทั้งที่ต้องขออนุมัติและไม่

ต้องขออนุมัติก่อนเริ่มใช้งานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรในแต่ละระบบสารสนเทศ โดยการเข้าถึงของ
ผู้ใช้งานทั้งหมดต้องสอดคล้องกับการด าเนินงานของ กฟผ. และหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน 

3. ดูแลก ากับ สิทธิการเข้าถึง ไฟล์ (File) และ โฟลเดอร์ (Folder) ที่สร้างขึ้น 
4. ควบคุมให้จ ากัดจ านวนผู้ปฏิบัติงานที่มีสิทธิพิเศษท าหน้าที่เป็นผู้ให้สิทธิกับผู้ใช้งาน ไม่เกิน 3 คนต่อ

ระบบงาน 
5. ควบคุมไม่ให้ผู้ปฏิบัติงานที่มีสิทธิพิเศษเปิดเผยรหัสผ่านของผู้ใช้งาน 
6. จัดท า “ทะเบียนรายชื่อบัญชีผู้ใช้งานร่วมกัน” โดยลงทะเบียนชื่อผู้ใช้งานเหล่านั้นทั้งหมดที่มีการใช้

งานบัญชีเดียวกัน 
7. ควบคุมการใช้บัญชีผู้ใช้งานร่วมกัน โดยจัดท าบันทึกการเข้าใช้งาน ระบุผู้เข้าใช้ วัน/เวลา และการเข้า

ใช้งาน  
8. ควบคุมดูแลให้มีการเพิกถอนสิทธิในการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้งานร่วมกัน เมื่อบุคคลนั้น สิ้นสุดหรือ

เปลี่ยนแปลงต าแหน่ง/การจ้างงาน และต้องเปลี่ยนรหัสผ่านทันที 
9. แจ้งสมาชิกที่เหลือของผู้ใช้บัญชีผู้ใช้งานร่วมกัน เพ่ือให้ทราบถึงจ านวนสมาชิกที่เหลือและรหัสผ่าน

ใหม่ โดยต้องไม่ให้ผู้ที่ถูกเพิกถอนสิทธิรับทราบรหัสผ่านใหม่และเข้าถึงบัญชีผู้ใช้งานได้อีก 
10. ทบทวนตารางแสดงสิทธิ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ส าหรับระบบงานที่มีระดับการป้องกันความมั่นคง

ปลอดภัย “สูง” และ “สูงสุด” ให้ทบทวนตารางแสดงสิทธิทุก 3 เดือน 
11. ทบทวนและพิจารณาข้อก าหนดต่าง ๆ ที่มีผลทางกฎหมายซึ่งเกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยทาง 

ไซเบอร์และสารสนเทศของ กฟผ. เช่น พระราชบัญญัติ ข้อก าหนดทางกฎหมาย ข้อก าหนดในสัญญา 
และข้อก าหนดทางด้านความมั่นคงปลอดภัยอ่ืน ๆ 
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12. ควบคุมดูแลการถอดถอนสิทธิในการเข้าถึงของผู้ปฏิบัติงาน ผู้ส่งมอบ และหน่วยงานภายนอก เมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงหรือสิ้นสุดการปฏิบัติงาน ทั้งทางกายภาพ (Physical) และทางตรรกะ (Logical) 
เช่น กุญแจ บัตรแสดงตน บัตรประจ าตัวผู้ปฏิบัติงาน และบัญชีผู้ใช้งาน 

13. แสดงรายละเอียดการให้บริการระบบให้กับผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดการให้บริการ 
สิทธิการเข้าใช้งาน การขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงสิทธิและเพิกถอนสิทธิใช้งาน การทบทวนสิทธิการ
เข้าถึงของผู้ใช้งาน 

5.3 หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน 

มาตรการ 

1. ผู้ใช้งานปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติในการใช้ข้อมูลความลับส าหรับการพิสูจน์ตัวตน 

แนวปฏิบัติส าหรับผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานภายนอก 

1. รักษารหัสผ่านไว้เป็นความลับเฉพาะบุคคล ไม่เปิดเผยให้ผู้อ่ืนรับทราบ รวมถึงผู้ดูแลระบบ 
2. ไม่พิมพ์รหัสผ่านในลักษณะเปิดเผย เช่น พิมพ์รหัสผ่านต่อหน้าผู้ปฏิบัติงานคนอ่ืน 
3. ไม่บันทึกรหัสผ่านไว้ในโปรแกรมประยุกต์หรือแอปพลิเคชัน เพ่ือช่วยในการจ ารหัสผ่านของตน 
4. ไม่เก็บรหัสผ่านในที่ที่เปิดเผย เช่น บันทึกรหัสผ่านบนกระดาษหรือในไฟล์ที่อ่านได้โดยง่าย 
5. ไม่ใช้บัญชีชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านของผู้อ่ืน แม้ว่าบัญชีชื่อผู้ใช้งานจะได้รับการอนุญาตจากเจ้าของชื่อ

ผู้ใช้งานบุคคลนั้นก็ตาม 
6. เปลี่ยนแปลงรหัสผ่านอย่างเป็นประจ าหรือเมื่อมีเหตุการณ์ที่มีนัยส าคัญสมควรจะต้องเปลี่ยนแปลง

รหัสผ่าน เช่น เมื่อสงสัยว่ารหัสผ่านล่วงรู้โดยบุคคลอ่ืน เมื่อมีการแจ้งเตือนจากระบบหรือผู้ดูแลระบบ 
7. ก าหนดรหัสผ่านที่ใช้ส าหรับระบบสารสนเทศภายใน กฟผ . ให้มีความแตกต่างกับระบบสารสนเทศ 

อ่ืนๆ ที่ให้บริการโดยหน่วยงานภายนอก กฟผ. 
8. ไม่ก าหนดรหัสผ่านที่สามารถคาดเดาได้ง่าย ได้แก่ 

◦ ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ วันเดือนปีเกิด เลขบัตรประชาชน ชื่อเล่น 
◦ ตัวเลขหรือตัวอักษรเรียงต่อเนื่องกัน หรือเป็นตัวเลขหรือตัวอักษรทั้งหมด เช่น 12345678 

password qwerty 111111 
9. ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องบอกรหัสผ่านแก่ผู้อ่ืน เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานแทนตนเองได้ หลังจากที่

ท างานนั้นเสร็จแล้ว ให้ท าการเปลี่ยนรหัสผ่านโดยทันที 
10. ในกรณีที่มีการใช้งานบัญชีผู้ใช้งานร่วมกัน ต้องมีความตระหนักว่าหากมีความเสียหายเกิดขึ้น ผู้ใช้งาน

ร่วมกันนั้นจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น 
11. ปิดโปรแกรม Web Browser เมื่อเลิกใช้งาน เพ่ือป้องกันการเข้าใช้งานโดยบุคคลอ่ืน 
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5.4 การควบคุมการเข้าถึงระบบสารสนเทศ 

มาตรการ 

1. จ ากัดการเข้าถึงสารสนเทศและฟังก์ชันของระบบหรือโปรแกรมประยุกต์ให้สอดคล้องกับนโยบาย
ควบคุมการเข้าถึงที่ได้ก าหนดไว้ 

2. ควบคุมการเข้าถึงระบบงานและโปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ ผ่านขั้นตอนปฏิบัติส าหรับการเข้าสู่ระบบ
อย่างมั่นคงปลอดภัยตามที่ก าหนดไว้ในนโยบายควบคุมการเข้าถึง 

3. ระบบบริหารจัดการรหัสผ่านควรเป็นแบบโต้ตอบ และควรรับรองรหัสผ่านที่มีคุณภาพ 
4. จ ากัดและควบคุมการใช้งานโปรแกรมประเภทยูทิลิตี้อย่างเข้มงวด เนื่องจากโปรแกรมประเภทยูทิลิตี้

อาจมีความสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขมาตรการควบคุมของระบบและโปรแกรมประยุกต์ 
5. จ ากัดการเข้าถึงซอร์สโค้ดของโปรแกรม 

แนวปฏิบัติส าหรับผู้ดูแลระบบและผู้พัฒนาระบบ 

1. ควบคุมให้ผู้ใช้งานเฉพาะระบบสารสนเทศที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของระบบสารสนเทศ และตามสิทธิ
ที่พึงได้เท่านั้น 

2. สอบทานสิทธิในการเข้าถึงระบบสารสนเทศกับหน่วยงานเจ้าของระบบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง พร้อม
ทั้งเพิกถอนสิทธิ เมื่อพบเห็นสิทธิที่ไม่ถูกต้องตามตารางแสดงสิทธิในการเข้าถึง (Authorization 
Matrix) โดยต้องทบทวนผู้ใช้งานที่มีสิทธิพิเศษ (Privileged User) ด้วยรอบระยะเวลาที่ถ่ีกว่าปกติ 

3. ควบคุมให้ระบบไม่แสดงข้อมูลของระบบ หากกระบวนการเข้าสู่ระบบไม่ส าเร็จ 
4. ควบคุมให้ระบบไม่มีข้อความช่วยเหลือในระหว่างการเข้าสู่ระบบ เช่น “ชื่อผู้ใช้งานให้ใช้หมายเลข

ประจ าตัวเท่านั้น” “ใช้บัญชีรายชื่อเช่นเดียวกับระบบ Email” เพ่ือป้องกันผู้ใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาต
สามารถเข้าสู่ระบบได้ 

5. ควบคุมให้ระบบตรวจสอบข้อมูลการเข้าสู่ระบบเมื่อเสร็จสิ้นการป้อนข้อมูลน าเข้าทั้งหมดแล้ว ทั้งนี้
หากมีข้อผิดพลาดเกิดข้ึน ระบบไม่ควรระบุว่า เกิดข้อผิดพลาดที่ส่วนใดของชุดข้อมูล 

6. ควบคุมให้ระบบตัดการเชื่อมต่อช่วงที่ไม่มีการใช้งานเมื่อครบระยะเวลาที่ไม่มีการใช้งานตามที่ก าหนด
ไว้ รวมทั้งประกาศให้ผู้ใช้งานได้รับทราบว่าระบบจะมีการตัดการเชื่อมต่อเมื่อผู้ใช้งานไม่ได้ใช้งานเกิน
กว่าระยะเวลาดังกล่าว 

7. ควบคุมให้ระบบบันทึกเหตุการณ์ (Log) การพยายามเข้าสู่ระบบทั้งกรณีท่ีส าเร็จและไม่ส าเร็จ 
8. มีแนวทางป้องกันการพยายามเข้าสู่ระบบโดยวิธีการสุ่มรหัสผ่าน (Brute Force) 
9. ลบหรือระงับการใช้งานสิทธิของผู้ใช้งานที่มากับระบบ (Default User) ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นต้องใช้

งาน ต้องมีการก าหนดรหัสผ่านใหม่ 
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10. ควบคุมดูแลบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านให้มีความเหมาะสม ถูกต้องและปลอดภัย โดยประเภทของ
บัญชีผู้ใช้งาน ได้แก่ บัญชีผู้ใช้งานส่วนบุคคล บัญชีผู้ใช้งานร่วมกัน (Shared User ID) และบัญชีสิทธิ
พิเศษ (Privileged User) 

11. ก าหนดคุณสมบัติของระบบสารสนเทศ ดังนี้ 
◦ ส าหรับระบบที่มีการสร้างรหัสผ่านชั่ วคราวให้กับผู้ใช้งาน ต้องบังคับให้มีการเปลี่ยนแปลง

รหัสผ่านชั่วคราว (Temporary Password) ในครั้งแรกของการเข้าสู่ระบบ 
◦ มีฟังก์ชันการท างานให้ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านของตนเอง พร้อมทั้งมีข้ันตอนในการ

ยืนยันรหัสผ่านเดิม และการตั้งรหัสผ่านใหม่ 
◦ ก าหนดให้มีการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านในการเข้าถึงระบบทุก 90 วัน ส าหรับระบบสารสนเทศที่มี

ระดับการป้องกันความมั่นคงปลอดภัย “สูง” หรือ “สูงสุด”  
◦ ก าหนดให้มีการระงับการใช้งานชั่วคราวตามความเหมาะสมของหมวดหมู่ทรัพย์สินสารสนเทศ 

ส าหรับบัญชีผู้ใช้ที่ใส่รหัสผ่านผิดเกิน 5 ครั้ง 
◦ ไม่แสดงรหัสผ่านที่ผู้ใช้งานพิมพ์ในขณะเข้าสู่ระบบ โดยอาจมีการแสดงสัญลักษณ์แทนรหัสผ่าน

จริงในขณะที่ผู้ใช้งานพิมพ์ 
◦ มีรูปแบบที่ป้องกันในการจัดเก็บและส่งรหัสผ่าน เช่น การเข้ารหัส หรือ Hashing 

12. ก าหนดคุณสมบัติของรหัสผ่านอย่างน้อย ดังนี้ 
◦ รหัสผ่านต้องมีความยาวอย่างน้อย 8 หลัก 
◦ รหัสผ่านต้องประกอบด้วย ตัวอักษร ตัวเลข และอักขระพิเศษ หรือสัญลักษณ์ เช่น (a-Z) (0-9) 

(@ , # , & , “ , ‘ , *, =, < , > , % , $ , + , ?) 
◦ รหัสผ่านต้องไม่ตรงกับชื่อผู้ใช้งานระบบ (User Logon) และชื่อผู้ใช้งานจริง (User Name) 

13. ระบบสารสนเทศที่มีระดับการป้องกันความมั่นคงปลอดภัย “สูง” และ “สูงสุด” ต้องจัดเก็บและ
ควบคุมให้แสดงข้อมูล วันและเวลาของการเข้าสู่ระบบที่ประสบความส าเร็จในครั้งก่อน หลังจากท า
การเข้าสู่ระบบเสร็จสมบูรณ์ 

14. ระบบสารสนเทศที่มีระดับการป้องกันความมั่นคงปลอดภัย “สูงสุด” ต้องควบคุมให้มีการพิสูจน์และ
ยืนยันตัวตนโดยการใช้วิธีการพิสูจน์และยืนยันตัวตนแบบ 2 Factors 

15. ควบคุมจ ากัดการเข้าถึงระบบปฏิบัติการ ฐานข้อมูล และระบบสารสนเทศที่เก็บบัญชีผู้ใช้งานและ
รหัสผ่าน โดยผู้ดูแลระบบที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น 

16. ไม่เก็บคลังซอร์สโค้ดไว้ในระบบที่ด าเนินการปฏิบัติงานอยู่ (Production Systems) 
17. ปฏิบัติตามแนวทางการเข้าถึงซอร์สโค้ดของระบบสารสนเทศ ไม่น าเข้าฟังก์ชันการท างานหรือ

เปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญาต 
18. บริหารจัดการซอร์สโค้ดและคลังซอร์สโค้ดตามขั้นตอนปฏิบัติที่จัดท าขึ้น 
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19. จ ากัดการเข้าถึงคลังซอร์สโค้ดของบุคลากรผู้สนับสนุนการท างาน 
20. ปรับปรุงคลังซอร์สโค้ดและรายการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแจกจ่ายซอร์สโค้ดไปยังผู้พัฒนาระบบ หลังจาก

ได้รับการอนุมัติเท่านั้น 
21. เก็บซอร์สโค้ดท่ีจัดพิมพ์ออกมาเอาไว้ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย 
22. ควบคุมให้มีบันทึกเหตุการณ์ (Log) ในการเข้าถึงคลังซอร์สโค้ด 
23. เก็บรักษาและคัดลอกคลังซอร์สโค้ดตามขั้นตอนปฏิบัติในการควบคุมการเปลี่ยนแปลงแก้ไขอย่าง

เคร่งครัด 
24. แจ้ง EGAT CSIRT เมื่อตรวจพบการละเมิดมาตรการควบคุมการเข้าสู่ระบบ หรือสงสัยว่าอาจเป็น

เหตุการณ์ที่เก่ียวกับความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์และสารสนเทศ  
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หมวด 6 การเข้ารหัสข้อมลู (Cryptography) 

วัตถุประสงค์  

เพ่ือให้มั่นใจว่า มีการใช้งานการเข้ารหัสข้อมูลที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

มาตรการ 

1. จัดท าและน านโยบายการใช้มาตรการการเข้ารหัสข้อมูลไปสู่การปฏิบัติ 
2. จัดท าและน านโยบายการใช้งาน การป้องกัน และอายุการใช้งานของกุญแจส าหรับการเข้ารหัสข้อมูล

ตลอดวงจรชีวิตของกุญแจดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ 

1) มาตรการการเข้ารหัสข้อมูล 

แนวปฏิบัติส าหรับผู้ดูแลระบบและผู้พัฒนาระบบ 

1. จัดให้มีการเข้ารหัสข้อมูล โดยพิจารณาตามระดับการป้องกันความมั่นคงปลอดภัย 
2. จัดท าบัญชีการใช้งานการเข้ารหัส 

2) มาตรการการใช้กุญแจส าหรับการเข้ารหัสข้อมูล 

แนวปฏิบัติส าหรับผู้ดูแลระบบและผู้พัฒนาระบบ 

1. ในระบบที่มีความส าคัญ ต้องจัดเก็บกุญแจคู่ (Key Pair) ในการเข้ารหัสแบบอสมมาตร (Asymmetric 
Encryption) ห รื อ  กุ ญ แ จลั บ  (Secret Keys) ใน ก าร เข้ า รหั ส แบ บ ส ม ม าต ร  (Symmetric 
Encryption) ด้วยวิธีการที่ปลอดภัย เช่น เก็บแยกในเครื่องอ่ืนหรืออุปกรณ์อ่ืนที่ มีการควบคุมการ
เข้าถึงที่อย่างแน่นหนา หรือเก็บในสื่อที่เคลื่อนย้ายได้ท่ีมีกุญแจป้องกันอย่างแน่นหนา 

2. จัดเก็บกุญแจสาธารณะ (Public Kes) ในเครือข่ายกลาง ซึ่งสามารถเข้าถึงโดยผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น 
3. จัดเก็บกุญแจหลัก (Master Keys) กุญแจของผู้ดูแลระบบ (Administrators’ Keys) หรือกุญแจ

ฉุกเฉิน (Emergency Keys) ในสื่อที่แยกกันและมีการควบคุมการเข้าถึงท่ีเข้มงวด 
4. บริหารจัดการกุญแจเข้ารหัสข้อมูล โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ ดังนี้ 

◦ ในการเบิกหรือใช้งานกุญแจหลัก (Master Keys) ต้องกระท าโดยบุคคลตั้งแต่สองคนข้ึนไป 
◦ บุคคลคนเดียวกัน ต้องไม่สามารถสร้างและเปิดการใช้งาน (Activate) กุญแจชุดเดียวกัน 

5. ผู้ดูแลระบบหรือผู้พัฒนาระบบท าหน้าที่สร้างกุญแจในการเข้ารหัส และส่งมอบกุญแจเข้ารหัสอย่าง
ปลอดภัยใหักับเจ้าของกุญแจเท่านั้น 

6. เรียกคืนหรือท าลายกุญแจส่วนบุคคล (Private Keys) และกุญแจลับ (Secret Keys) ในกรณีต่อไปนี้ 
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◦ ผู้ใช้งานพ้นสภาพการเป็นผู้ปฏิบัติงานของ กฟผ. 
◦ ผู้ใช้งานไม่มีความจ าเป็นต้องใช้กุญแจ 
◦ กุญแจถูกท าลายหรือล้าสมัยแล้ว 
◦ กุญแจถูกล่วงรู้โดยบุคคลอ่ืน หรือกุญแจสูญหาย 

7. สร้างกุญแจส่วนบุคคล (Private Keys) หรือกุญแจลับ (Secret Keys) ใหม่ ในกรณีต่อไปนี้ 
◦ กุญแจถูกท าลายหรือล้าสมัยแล้ว 
◦ กุญแจถูกล่วงรู้โดยบุคคลอ่ืน หรือกุญแจสูญหาย 

8. ก าหนดกระบวนการในการกู้คืนกุญแจ เพ่ือลดความเสี่ยงในการสูญหาย หรือเสียหายของกุญแจ  
9. ก าหนดอายุการใช้งานของกุญแจ เพ่ือให้กุญแจนั้นถูกใช้ในช่วงเวลาที่จ ากัด เช่น  

◦ กุญแจหลัก (Master Keys) ควรเปลี่ยนแปลงทุก ๆ 1 ปี หรือเป็นไปตามที่เจ้าของผลิตภัณฑ์
แนะน า 

◦ กุญแจที่ใช้เข้ารหัสกุญแจ เช่น การใช้กุญแจส่วนบุคคล (Private Keys) เข้ารหัสกุญแจลับ 
(Secret Keys) ควรเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยทุก ๆ 6 เดือน หรือเป็นไปตามที่เจ้าของผลิตภัณฑ์
แนะน า 

แนวปฏิบัติส าหรับผู้ปฏิบัติงาน 

1. ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับระบบการเข้ารหัส (Cryptographic) ต้องไม่ส่งกุญแจส่วนบุคคล (Private 
Keys) ไปยังผู้อ่ืน 

2. พิสูจน์และยืนยันตัวตนของเจ้าของกุญแจสาธารณะ (Public Keys) โดยแบบการยืนยันโดยตรงจากผู้
ส่ง หรือการยืนยันในรูปแบบของใบรับรองกุญแจจาก Certification Authority (CA) ที่เชื่อถือได้ 

3. ทดสอบความถูกต้องของกุญแจที่รับผิดชอบก่อนที่จะใช้งานจริง เช่น ทดสอบการส่งข้อความที่มีการ
เข้ารหัส ทดสอบการเข้ารหัสและการถอดรหัสไฟล์ 

4. เก็บกุญแจส่วนบุคคล (Private Keys) ในสถานที่ที่ปลอดภัย ซึ่งควรจัดเก็บในอุปกรณ์สารสนเทศที่
สามารถเคลื่อนย้ายได้ เช่น Token, Smart Card 

5. ในกรณีที่พบว่ากุญแจถูกล่วงรู้โดยบุคคลอ่ืน ต้องแจ้ง IT Services หรือ EGAT CSIRT ทันที 
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หมวด 7 ความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพและสภาพแวดล้อม  
(Physical and Environmental Security) 

วัตถุประสงค์  

เพ่ือป้องกันการเข้าถึงทางกายภาพโดยไม่ได้รับอนุญาต การก่อให้เกิดความเสียหาย และการก่อกวน
หรือแทรกแซงทรัพย์สินสารสนเทศของ กฟผ . สถานที่ อุปกรณ์สารสนเทศ และระบบสนับสนุนส าหรับการ
ประมวลผลสารสนเทศ และเพ่ือป้องกันทรัพย์สินสารสนเทศจากการสูญหาย ความเสียหาย การโจรกรรมหรือ
อันตราย และการรบกวนการด าเนินงานของ กฟผ. ซึ่งประกอบด้วย 2 เรื่องดังต่อไปนี้ 

1. พ้ืนที่ควบคุม ส านักงาน และทรัพย์สินอื่น ๆ 
1.1. พ้ืนที่ควบคุม 
1.2. ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
1.3. ห้องคอมพิวเตอร์ 
1.4. ส านักงาน ห้องท างาน และทรัพย์สินอื่น ๆ 
1.5. บริเวณส าหรับการเข้าถึง หรือการส่งมอบผลิตภัณฑ์โดยผู้ส่งมอบ 

2. อุปกรณ์สารสนเทศ 

7.1 พื้นที่ควบคมุ ส านักงาน และทรัพย์สินอื่น ๆ 

มาตรการ 

1. ก าหนดและใช้งานแนวกั้นทางกายภาพหรือขอบเขตความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพ เพ่ือป้องกัน
พ้ืนที่ที่มีทรัพย์สินสารสนเทศที่ละเอียดอ่อนหรือส าคัญ และสถานที่หรือสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับ
การประมวลผลสารสนเทศ 

2. ป้องกันพ้ืนที่ควบคุม โดยมีการควบคุมการเข้าออกที่เหมาะสม เพ่ือให้มั่นใจได้ว่า เข้าถึงได้เฉพาะ
บุคคลที่มีสิทธิเท่านั้น 

3. ออกแบบและรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพต่อส านักงาน ห้องท างาน และอาคารสถานที่
อย่างเหมาะสม 

4. ออกแบบและป้องกันทางกายภาพ เพ่ือป้องกันภัยธรรมชาติ การโจมตีที่เป็นอันตรายหรืออุบัติเหตุ 
5. ออกแบบและด าเนินงานตามขั้นตอนปฏิบัติส าหรับการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ที่ต้องการความมั่นคง

ปลอดภัย 
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6. ควบคุมบริเวณที่มีการเข้าถึง เช่น พ้ืนที่ส่งมอบและขนถ่ายพัสดุ พ้ืนที่อ่ืนที่บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต
สามารถเข้าถึงได้  หากเป็นไปได้ควรแยกจากสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับการ
ประมวลผลสารสนเทศ เพ่ือหลีกเลี่ยงการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต 

1) พื้นที่ควบคุม 

คุณสมบัติของพ้ืนที่ควบคุม 

1. กั้นบริเวณและจัดท าผนังหรือก าแพงล้อมรอบ  
2. ก าแพงชั้นนอกของอาคาร ต้องมีโครงสร้างที่แข็งแรง ประตูชั้นนอกทั้งหมดต้องมีการป้องกันการ

เข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างแน่นหนาด้วยกลไกควบคุม เช่น สัญญาณเตือนผู้บุกรุก (Alarms) 
ประตูและหน้าต่างที่อยู่ชั้นล่างต้องใส่กุญแจ (Lock) อยู่ตลอดเวลา 

3. บริเวณทางเข้า-ออกของอาคาร ต้องจัดตั้งโต๊ะท าการของผู้รักษาความปลอดภัย โดยก าหนดให้
เข้าอาคารได้เฉพาะบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น 

4. ประตูหนีไฟของอาคาร ต้องไม่สามารถเปิดประตูจากภายนอกอาคารได้ หรือมีระบบแจ้งเตือน
การบุกรุก พร้อมทั้งทดสอบระบบแจ้งเตือนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

5. มีอุปกรณ์ดับเพลิงอย่างพอเพียงและติดตั้งอยู่ในจุดที่สะดวกแก่การใช้งานและพร้อมใช้งาน 
6. มีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ  
7. มีระบบป้องกันไฟฟ้าขัดข้อง เช่น ระบบส ารองไฟฟ้า (UPS) และหรือระบบก าเนิดไฟฟ้า 

(Generator) 
8. มีระบบกรองกระแสไฟฟ้า (Stabilizer System) เพ่ือป้องกันความเสียหายอันเกิดจากระบบ

ไฟฟ้า 
9. มีบริเวณส าหรับการเข้าถึงหรือการส่งมอบผลิตภัณฑ์โดยผู้ส่งมอบ เพ่ือให้หน่วยงานที่ส่งมอบ 

(Supplier) สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์โดยไม่จ าเป็นต้องเข้าถึงในบริเวณอ่ืน ๆ ของพ้ืนที่ควบคุม 
หรืออนุญาติเฉพาะบุคลากรที่ได้ระบุไว้ 

แนวปฏิบัติส าหรับผู้ดูแลพื้นที่ควบคุม 

1. ก าหนดสิทธิผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานภายนอกที่มีสิทธิผ่านเข้า - ออกพ้ืนที่ควบคุมและช่วงเวลาที่มี
สิทธิผ่านเข้า – ออกพ้ืนที่ควบคุมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งต้องมีผู้ดูแลหรือผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. 
อยู่ร่วมในการปฏิบัติงานดังกล่าว 

2. จัดให้มีบันทึกผู้มาติดต่อ (Visitor Log Book) 
3. ควบคุมดูแลให้เข้าพ้ืนที่ควบคุมได้เฉพาะบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น และท าการลงบันทึกข้อมูลใน

บันทึกผู้มาติดต่อ 
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4. ควบคุมไม่ให้น าอุปกรณ์สารสนเทศท่ีบันทึกรูปภาพ วีดีทัศน์หรือเสียง และสื่อบันทึกชนิดเคลื่อนที่ เข้า
ไปภายในพ้ืนที่ควบคุม ยกเว้นเมื่อรับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ดูแลพื้นที ่

5. ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของบันทึกผู้มาติดต่อเป็นประจ าทุกเดือน และลงรายชื่อรับรองความ
ถูกต้อง 

6. จัดเก็บบันทึกผู้มาติดต่อไว้อย่างน้อย 6 เดือน 
7. ทบทวนสิทธิผ่านเข้า – ออกศูนย์พื้นที่ควบคุมเป็นประจ าทุกไตรมาส 
8. จัดให้มีการป้องกันไฟไหม้ เช่น เครื่องตรวจจับความร้อน และเครื่องตรวจจับควัน 
9. ควบคุมให้มีการทดสอบระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ระบบป้องกันไฟฟ้าขัดข้อง เป็นประจ าอย่างน้อยปีละ  

1 ครั้ง 
10. ระมัดระวังไม่ให้มีวัตถุที่เป็นอันตรายอันอาจจะก่อให้เกิดเพลิงไหม้และวัสดุที่ติดไฟได้ง่าย ตั้งอยู่ใน

พ้ืนที่ควบคุม 
11. ควบคุมไม่ให้สูบบุหรี่ รับประทานอาหาร และดื่มน้ าภายในพ้ืนที่ควบคุม นอกจากบริเวณท่ีได้จัดไว้ให้ 
12. ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ว่า มีความถูกต้องตามทะเบียนที่แจ้งไว้หรือไม่ ก่อนน าเข้าพ้ืนที่ควบคุม เพ่ือ

ป้องกันการปลอมแปลง 
13. ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ว่า จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อพ้ืนที่ควบคุมหรือไม่ ก่อนจะเคลื่อนย้าย

ผลิตภัณฑ์จากบริเวณส าหรับการเข้าถึงหรือการส่งมอบไปยังจุดที่ติดตั้งใช้งานจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ควรตรวจสอบไม่ให้มีวัตถุระเบิด สารเคมี หรือวัตถุอันตรายอ่ืน ๆ 

2) ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

คุณสมบัติของศูนย์คอมพิวเตอร์ 

1. อยู่ในพ้ืนที่เฉพาะซึ่งมีผนังล้อมรอบและมีประตูทางเข้า - ออกอีกชั้นหนึ่ง โดยประตูทางเข้า - ออกของ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ต้องมีการป้องกันการเข้าถึงอย่างแน่นหนาด้วยกลไกควบคุม เช่น สัญญาณเตือนผู้
บุกรุก (Alarms) ระบบตรวจจับการบุกรุก 

2. บริเวณทางเข้า-ออกของอาคาร ต้องจัดตั้งโต๊ะท าการของผู้รักษาความปลอดภัย โดยก าหนดให้เข้า
อาคารได้เฉพาะบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น 

3. ประตูหนีไฟของอาคาร ต้องไม่สามารถเปิดประตูจากภายนอกอาคารได้ หรือมีระบบแจ้งเตือนการบุก
รุก พร้อมทั้งทดสอบระบบแจ้งเตือนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

4. ประตูบริเวณทางเข้า–ออกของศูนย์คอมพิวเตอร์ต้องมีระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนที่มีความมั่นคง
ปลอดภัยอย่างแน่นหนา เช่น การใช้บัตรผ่านเฉพาะบุคคล (Access Card) ร่วมกับรหัสผ่านเฉพาะ
บุคคล (PIN) ระบบตรวจสอบลายนิ้วมือร่วมกับรหัสผ่านเฉพาะบุคคล (PIN) พร้อมทั้งต้องมีการจัดเก็บ 
ดูแลรักษาประวัติการเข้าถึงของระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนไว้อย่างน้อย 6 เดือน 
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5. ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ ต้องแบ่งพ้ืนที่ให้เป็นสัดส่วน โดยแบ่งเป็นส่วนระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่
ข่าย (Server zone) ส่วนระบบเครือข่าย (Network zone) และส่วนพ้ืนที่ปฏิบัติงานส าหรับ
เจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ ทั้ งนี้ต้องมีประตูทางเข้า - ออก เฉพาะส าหรับส่วนระบบเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server zone) และส่วนระบบเครือขา่ย (Network zone) 

6. ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ ต้องแบ่งพ้ืนที่ให้เป็นสัดส่วน โดยแยกอุปกรณ์สารสนเทศที่ดูแลโดย กฟผ . 
ออกจากอุปกรณ์สารสนเทศท่ีดูแลโดยหน่วยงานภายนอกอย่างชัดเจน  

7. ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ ต้องมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดให้ครอบคลุมพ้ืนที่ที่ส าคัญทั้งหมดภายในศูนย์
คอมพิวเตอร์ 

8. มีอุปกรณ์ดับเพลิงอย่างพอเพียงและติดตั้งอยู่ในจุดที่สะดวกแก่การใช้งานและพร้อมใช้งาน 
9. มีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ เช่น ระบบดับเพลิงแบบใช้สาร IG541, ระบบดับเพลิงด้วยน้ าชนิด Dry 

Pipe 
10. มีระบบป้องกันไฟฟ้าขัดข้อง เช่น ระบบส ารองไฟฟ้า (UPS) ระบบก าเนิดไฟฟ้า (Generator) 
11. มีระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น โดยอุณหภูมิและความชื้นต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับ

อุปกรณ์สารสนเทศท่ีจัดอยู่ในศูนย์คอมพิวเตอร์  
12. มีระบบตรวจจับน้ ารั่วและมีการยกระดับพ้ืนของศูนย์คอมพิวเตอร์ 
13. มีระบบกรองกระแสไฟฟ้า (Stabilizer System) เพ่ือป้องกันความเสียหายอันเกิดจากระบบไฟฟ้า 
14. มีบริเวณส าหรับการเข้าถึงหรือการส่งมอบผลิตภัณฑ์โดยผู้ส่งมอบ เพ่ือให้หน่วยงานที่ส่งมอบ 

(Supplier) สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์โดยไม่จ าเป็นต้องเข้าถึงในบริเวณอ่ืน ๆ ของศูนย์คอมพิวเตอร์ 
หรืออนุญาติเฉพาะบุคลากรที่ได้ระบุไว้ 

แนวปฏิบัติส าหรับหัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์ 

1. ก าหนดสิทธิผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานภายนอกท่ีมีสิทธิผ่านเข้า - ออกศูนย์คอมพิวเตอร์และช่วงเวลา
ที่มีสิทธิผ่านเข้า – ออกศูนย์คอมพิวเตอร์อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ส าหรับหน่วยงานภายนอกจะต้อง
ได้รับการอนุมัติจากเจ้าของระบบสารสนเทศ รวมทั้งต้องมีผู้ดูแลศูนย์คอมพิวเตอร์หรือผู้ปฏิบัติงาน 
กฟผ. อยู่ร่วมในการปฏิบัติงานดังกล่าว 

2. จัดให้มีบันทึกผู้มาติดต่อ (Visitor Log Book) 
3. ควบคุมดูแลให้เข้าศูนย์คอมพิวเตอร์ได้เฉพาะบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น และท าการลงบันทึกข้อมูล

ในบันทึกผู้มาติดต่อ 
4. ควบคุมไม่ให้น าอุปกรณ์สารสนเทศท่ีบันทึกรูปภาพ วีดีทัศน์หรือเสียง และสื่อบันทึกชนิดเคลื่อนที่ เข้า

ไปภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ รวมถึงห้ามท าส าเนาข้อมูลส าคัญ ยกเว้นเมื่อรับอนุญาตอย่างเป็นลาย
ลักษณ์อักษรจากหัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์ 
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5. ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของบันทึกผู้มาติดต่อเป็นประจ าทุกเดือน และลงรายชื่อรับรองความ
ถูกต้อง 

6. จัดเก็บบันทึกผู้มาติดต่อไว้อย่างน้อย 6 เดือน 
7. ทบทวนสิทธิผ่านเข้า – ออกศูนย์คอมพิวเตอร์เป็นประจ าทุกไตรมาส 
8. ในระหว่างการบ ารุงรักษาอุปกรณ์สารสนเทศหรือระบบสนับสนุนต่าง ๆ ต้องประสานงานเจ้าของ

ระบบสารสนเทศ จัดให้มีการควบคุมที่เหมาะสม เพ่ือป้องการปฏิบัติงานอันก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และสารสนเทศ 

9. จัดให้มีการป้องกันไฟไหม้ เช่น เครื่องตรวจจับความร้อน เครื่องตรวจจับควัน 
10. ควบคุมให้มีการทดสอบระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ระบบป้องกันไฟฟ้าขัดข้อง ระบบควบคุมอุณหภูมิและ

ความชื้น และระบบตรวจจับน้ ารั่ว เป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
11. ควบคุมให้มีระบบหรือกระบวนการ ในการปิดการท างานฉุกเฉินส าหรับอุปกรณ์สารสนเทศ เมื่อระบบ

ไฟฟ้าส ารองมีกระแสไฟฟ้าเหลืออยู่ในจ านวนจ ากัด เพ่ือป้องกันความเสียหายอันเกิดจากอุปกรณ์
สารสนเทศไม่ได้รับการปิดการท างานได้ทันท่วงที 

12. ระมัดระวังไม่ให้มีวัตถุที่เป็นอันตรายอันอาจจะก่อให้เกิดเพลิงไหม้และวัสดุที่ติดไฟได้ง่าย ตั้งอยู่ใน
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

13. ควบคุมไม่ให้สูบบุหรี่ รับประทานอาหารและดื่มน้ าภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ 
14. ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ว่า มีความถูกต้องตามทะเบียนที่แจ้งไว้หรือไม่ ก่อนน าเข้าศูนย์คอมพิวเตอร์ เพ่ือ

ป้องกันการปลอมแปลง ทั้งนี้ควรรายงานให้เจ้าของระบบสารสนเทศทราบทันที ในกรณีท่ีมีการค้นพบ
การปลอมแปลงดังกล่าว 

15. ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ว่า จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อศูนย์คอมพิวเตอร์หรือไม่ ก่อนจะเคลื่อนย้าย
ผลิตภัณฑ์จากบริเวณส าหรับการเข้าถึงหรือการส่งมอบไปยังจุดที่ติดตั้งใช้งานจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ควรตรวจสอบไม่ให้มีวัตถุระเบิด สารเคมี หรือวัตถุอันตรายอ่ืน ๆ 

16. ประสานงานหน่วยงานที่เป็นเจ้าของระบบสารสนเทศ เพ่ือจัดท าทะเบียนทรัพย์สินที่อยู่ในศูนย์
คอมพิวเตอร์ และทบทวนทะเบียนทรัพย์สินอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

17. ตรวจสอบทะเบียนทรัพย์สินโดยต้องมีการระบุเจ้าของ ช่องทางการติดต่อเจ้าของ และระดับการ
ป้องกันความม่ันคงปลอดภัยให้ชัดเจน 

3) ห้องคอมพิวเตอร์ 

คุณสมบัติของห้องคอมพิวเตอร์ 

1. อยู่ในอาคารที่มีการกั้นบริเวณและจัดท าผนังหรือก าแพงล้อมรอบ โดยต้องมีการป้องกันการเข้าถึงโดย
ไม่ได้รับอนุญาต 
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2. ประตูหนีไฟของอาคาร ต้องไม่สามารถเปิดประตูจากภายนอกอาคารได้ หรือมีระบบแจ้งเตือนการบุก
รุก พร้อมทั้งทดสอบระบบแจ้งเตือนเป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

3. พ้ืนที่ห้องคอมพิวเตอร์ ต้องมีผนังล้อมรอบและมีประตูทางเข้า - ออกอีกชั้นหนึ่ง โดยประตูทางเข้า – 
ออกของห้องคอมพิวเตอร์ต้องมีการป้องกันการเข้าถึงอย่างแน่นหนา 

4. มีอุปกรณ์ดับเพลิงอย่างพอเพียงและติดตั้งอยู่ในจุดที่สะดวกแก่การใช้งานและพร้อมใช้งาน 
5. มีบริเวณส าหรับการเข้าถึงหรือการส่งมอบผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้ผู้ส่งมอบสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์โดยไม่

จ าเป็นต้องเข้าถึงในบริเวณอ่ืน ๆ ของห้องคอมพิวเตอร์ หรืออนุญาติเฉพาะบุคลากรที่ได้ระบุไว้ 

แนวปฏิบัติส าหรับผู้ดูแลห้องคอมพิวเตอร์ 

1. ก าหนดสิทธิผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานภายนอกที่มีสิทธิผ่านเข้า - ออกห้องคอมพิวเตอร์และช่วงเวลา
ที่มีสิทธิผ่านเข้า – ออกห้องคอมพิวเตอร์อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 

2. จัดให้มีบันทึกผู้มาติดต่อ (Visitor Log Book) 
3. มีมาตรการควบคุมการเข้าออก เช่น มีกุญแจล็อค ใช้บัตรผ่านเฉพาะบุคคล (Access Card)  
4. ควบคุมไม่ให้น าอุปกรณ์สารสนเทศท่ีบันทึกรูปภาพ วีดีทัศน์หรือเสียง และสื่อบันทึกชนิดเคลื่อนที่ เข้า

ไปภายในห้องคอมพิวเตอร์ รวมถึงห้ามท าส าเนาข้อมูลส าคัญ ยกเว้นเมื่อรับอนุญาตอย่างเป็นลาย
ลักษณ์อักษรจากผู้ดูแลห้องคอมพิวเตอร์ 

5. ควบคุมให้มีการลงบันทึกข้อมูลในบันทึกผู้มาติดต่อ 
6. ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของบันทึกผู้มาติดต่อเป็นประจ าทุกเดือน และลงรายชื่อรับรองความ

ถูกต้อง 
7. จัดเก็บบันทึกผู้มาติดต่อไว้อย่างน้อย 6 เดือน 
8. ทบทวนสิทธิผ่านเข้า - ออกห้องคอมพิวเตอร์เป็นประจ าทุกไตรมาส 
9. จัดให้มีการป้องกันไฟไหม้ เช่น เครื่องตรวจจับความร้อน เครื่องตรวจจับควัน 
10. ระมัดระวังไม่ให้มีวัตถุที่เป็นอันตรายอันอาจจะก่อให้เกิดเพลิงไหม้และวัสดุที่ติดไฟได้ง่าย ตั้งอยู่ในห้อง

คอมพิวเตอร์ 
11. ควบคุมไม่ให้สูบบุหรี่ รับประทานอาหารและดื่มน้ าภายในห้องคอมพิวเตอร์ 
12. ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ว่า มีความถูกต้องตามทะเบียนที่แจ้งไว้หรือไม่ ก่อนน าเข้าห้องคอมพิวเตอร์ เพ่ือ

ป้องกันการปลอมแปลง ทั้งนี้ควรรายงานให้เจ้าของระบบสารสนเทศทราบทันที ในกรณีท่ีมีการค้นพบ
การปลอมแปลงดังกล่าว 

13. ประสานงานหน่วยงานที่เป็นเจ้าของระบบสารสนเทศ เพ่ือจัดท าทะเบียนทรัพย์สินที่อยู่ในห้อง
คอมพิวเตอร์ และทบทวนทะเบียนทรัพย์สินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

14. ตรวจสอบทะเบียนทรัพย์สินโดยต้องมีการระบุเจ้าของ ช่องทางการติดต่อเจ้าของ และระดับการ
ป้องกันความม่ันคงปลอดภัยให้ชัดเจน 
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4) ส านักงาน ห้องท างาน และทรัพย์สินอื่น ๆ 

แนวปฏิบัติส าหรับหน่วยงาน 

1. ควบคุมดูแลไม่ให้บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึงข้อมูลภายใน ที่บ่งชี้ถึงสถานที่ตั้งของอุปกรณ์
สารสนเทศที่มีระดับการป้องกันความมั่นคงปลอดภัย “สูง” หรือ “สูงสุด” 

2. ควบคุมดูแลให้มีผู้รับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย ในสถานที่ที่มีการรับ -ส่ง อุปกรณ์สารสนเทศ 
บันทึกและจดหมายเข้า-ออก  

3. ควบคุมดูแลอุปกรณ์สารสนเทศส านักงาน โดยจัดวางอยู่ในพ้ืนที่ตามหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรร และ
อนุญาตให้เข้าถึงได้เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น 

4. ควบคุมดูแลในระหว่างการบ ารุงรักษาอุปกรณ์สารสนเทศหรือระบบสนับสนุนต่าง ๆ เช่น การ
เคลื่อนย้ายหรือส่งอุปกรณ์สารสนเทศไปตรวจซ่อม ต้องน าข้อมูลส าคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานของ กฟผ. ออกจากเครื่องก่อนเสมอ 

5. ควบคุมดูแลให้หน่วยงานภายนอกปฏิบัติตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติความมั่นคงปลอดภัยทางไซ
เบอร์และสารสนเทศ กฟผ. หากพบเห็นพฤติกรรมที่น่าสงสัยต้องแจ้งผู้ดูแลพื้นที่ควบคุม หัวหน้าศูนย์
คอมพิวเตอร์ หรือผู้ดูแลห้องคอมพิวเตอร์โดยทันที  

5) ข้อปฏิบัติในการเข้าถึงพ้ืนที่ควบคุม ส านักงาน และทรัพย์สินต่างๆ 

แนวปฏิบัติส าหรับผู้ปฏิบัติงาน 

1. ผู้ปฏิบัติงานที่ไม่มีความเกี่ยวข้องจะต้องไม่เข้าไปในพ้ืนที่ควบคุม เนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัย
และเพ่ือป้องกันโอกาสที่จะเกิดกิจกรรมที่เป็นอันตราย 

2. ห้ามบันทึกภาพ วิดิโอ เสียง รวมถึงห้ามท าส าเนาข้อมูลส าคัญ ภายในพ้ืนที่ควบคุม ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
และห้องคอมพิวเตอร์ ยกเว้นเมื่อรับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากหัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์ 
ผู้ดูแลห้องคอมพิวเตอร์ หรือผู้ดูแลพ้ืนที่ควบคุม 

3. ไม่สูบบุหรี่ รับประทานอาหารและดื่มน้ าภายในพ้ืนที่ควบคุม ศูนย์คอมพิวเตอร์ และห้องคอมพิวเตอร์ 
ยกเว้นบริเวณท่ีได้จัดไว้ 

4. ห้องท างานส่วนตัว ต้องมีการปิดใส่กุญแจ (Lock) เมื่อไม่อยู่ภายในห้องท างาน 
5. เมื่อพบเห็นผู้ที่มีพฤติกรรมน่าสงสัยอยู่ภายในพ้ืนที่ควบคุมหรือส านักงาน ต้องแจ้งผู้รักษาความ

ปลอดภัยโดยทันที 
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แนวปฏิบัติส าหรับหน่วยงานภายนอก 

1. แลกบัตรอนุญาตหรือบัตรผู้มาติดต่อ และต้องติดบัตรให้สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนตลอดเวลาที่อยู่ใน
สถานที่ ตามกฎระเบียบการเข้าพ้ืนที่อย่างเคร่งครัด 

2. ส าหรับพ้ืนที่ควบคุม ศูนย์คอมพิวเตอร์ และห้องคอมพิวเตอร์ ต้องได้รับการอนุญาตตามข้อก าหนด
ของแต่ละสถานที่ และปฏิบัติตามกฎระเบียบการเข้าพ้ืนที่ควบคุมอย่างเคร่งครัด 

3. ห้ามบันทึกภาพ วิดิโอ เสียง ในพ้ืนที่ควบคุม ศูนย์คอมพิวเตอร์ และห้องคอมพิวเตอร์ ยกเว้นเมื่อได้รับ
อนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 

4. ห้ามสูบบุหรี่  รับประทานอาหารและดื่มน้ าภายในพ้ืนที่ควบคุม ศูนย์คอมพิวเตอร์ และห้อง
คอมพิวเตอร์ ยกเว้นบริเวณท่ีได้จัดไว้ 

5. แสดงรายการอุปกรณ์ที่น าเข้า-ออกพ้ืนที่อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 

6) บริเวณส าหรับการเข้าถึง หรือการส่งมอบผลิตภัณฑ์โดยผู้ส่งมอบ 

แนวปฏิบัติส าหรับหน่วยงาน 

1. ตรวจสอบรายการอุปกรณ์จากผู้ส่งมอบทุกครั้งที่มีการน าอุปกรณ์เข้า – ออก พ้ืนที่ 
2. ท าการลงทะเบียนพัสดุที่รับเข้าตามแนวปฏิบัติหมวด 4 การบริหารจัดการทรัพย์สิน 

7.2 อุปกรณ์สารสนเทศ 

มาตรการ 

1. จัดวางและป้องกันอุปกรณ์ เพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามและอันตรายทางสภาพแวดล้อม และ
โอกาสในการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต 

2. ป้องกันอุปกรณ์ต่าง ๆ จากปัญหากระแสไฟฟ้าล้มเหลว และการหยุดชะงักอ่ืน ๆ ซึ่งมีสาเหตุมาจาก
ความล้มเหลวของระบบและอุปกรณ์สนับสนุนการท างานของระบบ 

3. ป้องกันการเดินสายไฟฟ้า สายสื่อสาร และสายสัญญาณอ่ืน ๆ ที่มีข้อมูลหรือสนับสนุนบริการ
สารสนเทศจากการสกัดก้ัน การรบกวนหรืออันตราย 

4. บ ารุงรักษาอุปกรณ์อย่างถูกต้อง เพื่อให้มั่นใจว่า อุปกรณ์มีความพร้อมใช้งานและมีความสมบูรณ์อย่าง
ต่อเนื่อง 

5. ไม่น าอุปกรณ์ สารสนเทศ หรือซอฟต์แวร์ออกนอกส านักงานโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อน 
6. รักษาความมั่นคงปลอดภัยกับทรัพย์สินที่ใช้งานอยู่นอกส านักงาน โดยค านึงถึงความเสี่ยงต่ าง ๆ ของ

การปฏิบัติงานนอกส านักงาน 
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7. ตรวจสอบรายการอุปกรณ์ทั้งหมดที่บรรจุสื่อบันทึกข้อมูล เพ่ือให้มั่นใจว่า มีการลบหรือเขียนทับข้อมูล
ที่อ่อนไหวและซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์อย่างปลอดภัย ก่อนก าจัดหรือน าอุปกรณ์กลับมาใช้งานอีกครั้ง 

8. อุปกรณ์ท่ีไม่มีผู้ดูแลมีการป้องกันที่เหมาะสม 
9. ปรับใช้นโยบายการเก็บรักษาทรัพย์สินไว้ในที่ที่ปลอดภัยส าหรับกระดาษและสื่อบันทึกข้อมูลที่

สามารถเคลื่อนย้ายได้ และนโยบายการป้องกันหน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับสิ่งอ านวยความ
สะดวกในการประมวลผลสารสนเทศให้เหมาะสม 

แนวปฏิบัติส าหรับหน่วยงาน 

1. ควบคุมให้มีการจัดวางอุปกรณ์สารสนเทศในพ้ืนที่ ให้สอดคล้องกับระดับการป้องกันความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์และสารสนเทศ ดังตารางต่อไปนี้ 

การควบคุมการจัดวางอุปกรณ์สารสนเทศ 
ตามระดับการป้องกันความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และสารสนเทศ 

ระดับการป้องกันความมั่นคงปลอดภัยทาง
ไซเบอร์และสารสนเทศ 

พ้ืนที่จัดวาง 

สูงสุด ศูนย์คอมพิวเตอร์ หรือพื้นที่ควบคมุ 
สูง ศูนย์คอมพิวเตอร์ หรือพื้นที่ควบคมุ 

ปานกลาง ศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องคอมพิวเตอร์ หรือพ้ืนท่ี
ควบคุม 

ต่ า ห้องคอมพิวเตอร์หรือส านักงาน 

 
◦ อุปกรณ์สารสนเทศที่ถูกจัดไว้ในระดับการป้องกันความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และ

สารสนเทศ “สูง” และ “สูงสุด” ต้องจัดวางอยู่ในศูนย์คอมพิวเตอร์ หรือพ้ืนที่ควบคุม หรือมี
มาตรการควบคุมการเข้าถึงอุปกรณ์สารสนเทศตามความเหมาะสม เช่น ให้มีการพิสูจน์และยืนยัน
ตัวตนโดยใช้วิธีการพิสูจน์และยืนยันตัวตนแบบ 2 Factors 

◦ อุปกรณ์สารสนเทศที่ถูกจัดไว้ ในระดับการป้องกันความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และ
สารสนเทศ “ปานกลาง” ให้จัดวางอยู่ในศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องคอมพิวเตอร์ หรือพ้ืนที่ควบคุม 

◦ อุปกรณ์สารสนเทศที่ถูกจัดไว้ในระดับการป้องกันความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และ
สารสนเทศ “ต่ า” ควรจัดวางอยู่ในห้องคอมพิวเตอร์ หรือ ส านักงาน 

2. ควบคุมให้อุปกรณ์สารสนเทศถูกจัดวางอยู่ในพ้ืนที่ของหน่วยงานตามที่ได้รับการจัดสรร โดยอนุญาต
ให้เข้าถึงได้เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น 

3. ควบคุมให้อุปกรณ์สารสนเทศถูกจัดวางอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมตามคู่มือการใช้งานของ
เจ้าของผลิตภัณฑ์ 
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4. ควบคุมให้อุปกรณ์แสดงผลสารสนเทศ เช่น จอคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ ถูกจัดวางอย่างเหมาะสม 
เพ่ือลดความเสี่ยงจากการเข้าถึงหรือเปิดเผยสารสนเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต  

5. ควบคุมให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพา และอุปกรณ์ส านักงาน มีการป้องกันการ
สูญหายอย่างเหมาะสม เช่น การใช้สายล็อคอุปกรณ์ การเก็บในตู้ที่มีการล็อค 

6. ควบคุมให้มีการรักษาความปลอดภัยพื้นที่จัดวางอุปกรณ์สารสนเทศ เพ่ือหลีกเลี่ยงการเข้าถึงโดยไม่ได้
รับอนุญาต 

7. มีมาตรการควบคุม เพ่ือลดความเสี่ยงต่อภัยคุกคามทางกายภาพและสภาพแวดล้อมที่เป็นไปได้ เช่น 
การโจรกรรม ไฟไหม้ การรั่วไหล วัตถุระเบิด ควัน น้ า หรือระบบจ่ายน้ าล้มเหลว ฝุ่น การสั่นสะเทือน 
ผลกระทบทางเคมี การรบกวนแหล่งจ่ายไฟฟ้า การรบกวนการสื่อสาร การฉายรังสีแม่เหล็กไฟฟ้า 
และการท าลายทรัพย์สิน 

8. ควบคุมให้มีการบ ารุงรักษาอุปกรณ์สารสนเทศที่มีระดับการป้องกันความมั่นคงปลอดภัย “สูง” และ 
“สูงสุด” เป็นประจ า อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือตามที่ได้ระบุในคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์
สารสนเทศ 

9. ควบคุมให้มีสัญญาการว่าจ้างอย่างเป็นทางการ ในการว่าจ้างผู้ส่งมอบ เพ่ือบ ารุงรักษาอุปกรณ์
สารสนเทศต่าง ๆ โดยก าหนดระยะเวลา ขอบเขต และระดับการให้บริการ (Service Level 
Agreement) อย่างชัดเจน 

10. ควบคุมให้มีการบันทึกประวัติการบ ารุงรักษาอุปกรณ์สารสนเทศอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 
11. ทบทวนสัญญาบ ารุงรักษาอุปกรณ์สารสนเทศเป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
12. ควบคุมไม่ใหก้ารบ ารุงรักษาอุปกรณ์สารสนเทศผิดเงื่อนไขต่อการสิ้นสุดการประกันสินค้า 
13. ในกรณีที่ต้องส่งมอบอุปกรณ์สารสนเทศเพ่ือบ ารุงรักษา ต้องจัดให้มีการควบคุมบุคลากรที่ด าเนินการ

บ ารุงรักษาให้ปฎิบัติงานภายใต้ข้อก าหนดการรักษาความลับ และในกรณีที่มีสารสนเทศที่มีระดับการ
ป้องกันความม่ันคงปลอดภัย “สูงสุด” ต้องล้างสารสนเทศดังกล่าวออกจากอุปกรณ์ก่อนส่งมอบ 

14. ระหว่างการบ ารุงรักษา ต้องควบคุมดูแลให้ปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านการบ ารุงรักษาทั้งหมดที่ก าหนด
โดยกรมธรรม์ประกันภัย 

15. ตรวจสอบอุปกรณ์สารสนเทศหลังบ ารุงรักษา เพ่ือให้มั่นใจว่าอุปกรณ์ท างานได้ถูกต้องและไม่ได้ถูก
ดัดแปลงหรือมีการติดตั้งโปรแกรมไม่พึงประสงค์ ก่อนน าอุปกรณ์กลับมาใช้งาน 

16. ควบคุมให้มีการบันทึกรายละเอียดเป็นลายลักษณ์อักษร และต้องตรวจสอบสภาพของทรัพย์สินของ 
กฟผ. หลังจากได้รับคืน ในกรณีที่เป็นการน าทรัพย์สินออกนอกพ้ืนที่ชั่วคราว  

17. ควบคุมดูแลให้การประกันอุปกรณ์สารสนเทศท่ีใช้งานอยู่ทั้งในและนอกส านักงาน ครอบคลุมเพียงพอ 
ตามความเหมาะสมและเห็นสมควร 
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18. ควบคุมดูแลให้มีการลบหรือเขียนทับข้อมูลอุปกรณ์สารสนเทศที่บรรจุข้อมูล ก่อนก าจัดหรือน า
อุปกรณ์กลับมาใช้งานอีกครั้ง (รายละเอียดหมวด 4.3 การจัดการสื่อบันทึกข้อมูล) 

19. มีมาตรการป้องกันไม่ให้ผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานภายนอกที่ไม่มีสิทธิสามารถเข้าถึง อุปกรณ์
สารสนเทศที่ไม่มีผู้รับผิดชอบโดยตรง 

20. อุปกรณ์สารสนเทศที่ไม่มีผู้รับผิดชอบโดยตรง ต้องควบคุมให้มีการก าหนดค่าในการล็อคหน้าจอ
อัตโนมัติเมื่อไม่มีการใช้งานระบบสารสนเทศ หรืออุปกรณ์ประมวลผลสารสนเทศของ กฟผ . ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด โดยโปรแกรมพักหน้าจอ (Screen Saver) ต้องท างานโดยอัตโนมัติหลังจากที่ไม่มี
การใช้งานคอมพิวเตอร์เป็นระยะเวลานานกว่า 10 นาที และผู้ปฏิบัติงานจะใช้งานต่อได้ เมื่อมีการใส่
รหัสผ่านที่ถูกต้อง 

แนวปฏิบัติส าหรับผู้ดูแลพื้นที่ควบคุม หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์ และผู้ดูแลห้องคอมพิวเตอร์ 

1. บริหารจัดการอุปกรณ์และระบบสนับสนุนส าหรับพ้ืนที่ควบคุม ศูนย์คอมพิวเตอร์และห้อง
คอมพิวเตอร์ ดังต่อไปนี้ 
◦ ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของผู้ผลิตอุปกรณ์ และข้อก าหนดทางกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
◦ จัดให้มีอุปกรณ์และระบบสนับสนุนการท างานต่าง ๆ อย่างเพียงพอ เพ่ือสนับสนุนการท างานของ

อุปกรณ์ประมวลผลสารสนเทศ และมีการประเมินความสามารถของอุปกรณ์และระบบสนับสนุน
เพ่ือรองรับการท างานในอนาคตอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

◦ จัดให้มีช่องทางสื่อสารอย่างน้อย 2 ช่องทาง เพ่ือให้มีช่องทางสื่อสารส ารอง เมื่อช่องทางสื่อสาร
ช่องทางใดช่องทางหนึ่งไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

◦ จัดเตรียมระบบแสงสว่างฉุกเฉินและระบบการสื่อสารฉุกเฉินไว้ รวมทั้งติดตั้งสวิตช์ฉุกเฉินและ
อุปกรณ์ส าหรับตัดกระแสไฟฟ้า น้ า แก๊ส หรืออุปกรณ์สนับสนุนอ่ืน ๆ ไว้ใกล้ทางออกฉุกเฉินหรือ
ห้องอุปกรณ ์

◦ จัดให้มีการทดสอบความพร้อมใช้ของอุปกรณ์และระบบสนับสนุนการท างานต่าง ๆ เป็นประจ า 
◦ จัดให้มีระบบสัญญาณเตือนเมื่อตรวจพบความผิดปกติของการท างาน ในกรณีที่จ าเป็น 

2. บริหารจัดการสายสื่อสาร สายเคเบิ้ลอื่น ๆ และการเดินสายไฟ ดังต่อไปนี้ 
◦ สายไฟฟ้าและสายสื่อสารส าหรับอุปกรณ์ต่าง ๆ ต้องวางสายภายในท่อรางร้อยสาย หรือได้รับการ

ป้องกันโดยวิธีอ่ืนที่เหมาะสม เพ่ือหลีกเลี่ยงจากการเกิดความเสียหาย หรือการเข้าถึงโดยผู้ที่ไม่ได้
รับอนุญาต 

◦ สายไฟต้องแยกจากสายสื่อสารในระยะที่เหมาะสม เพ่ือป้องกันการรบกวนของสัญญาณ 
◦ สายไฟ สายสื่อสาร และสายเคเบิ้ลอ่ืน ๆ ต้องได้รับการท าสัญลักษณ์อย่างชัดเจนเพ่ือป้องกัน 

ความสับสน 
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◦ ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องวางสายไฟฟ้าและสายสื่อสารส าหรับอุปกรณ์ต่าง ๆ ไว้ใต้ดิน ต้องมี
ป้ายบ่งชี้ถึงแนวสาย เพื่อป้องกับความเสียหายที่เกิดจากการขุดเจาะ 

◦ จัดท าเอกสารรายการการเข้าสาย (Patch List) เพ่ือป้องกัน ความสับสน 
3. บริหารจัดการระบบและอุปกรณ์ท่ีมีความส าคัญ (Sensitive or Critical Systems) ดังต่อไปนี้ 

◦ ใช้สายสัญญาณที่มีคุณสมบัติป้องกันสนามแม่เหล็กไฟฟ้า หรือ ใช้สายใยแก้วน าแสง (Fiber 
Optic) 

◦ ติดตั้งท่อหุ้มสายชนิดพิเศษ (Armored Conduit) โดยจุดเชื่อมต่อของสายสัญญาณต่าง ๆ ต้อง
อยู่ภายในห้องหรือกล่องที่ใส่กุญแจได้ 

◦ ควบคุมการเข้าถึงแผงพักปลายสาย (Patch Panel) และห้องพักสาย (Cable Room) 
◦ มีการตรวจสอบระบบสาย เพ่ือตรวจจับอุปกรณ์แปลกปลอม 

4. จัดให้มีการบ ารุงรักษาอุปกรณ์และระบบสนับสนุนการท างานต่าง ๆ เป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
หรือตามท่ีได้ระบุในคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์ 

5. จัดให้มีการบันทึกประวัติการบ ารุงรักษาอุปกรณ์และระบบสนับสนุนการท างานต่าง ๆ อย่างเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

6. ทบทวนสัญญาบ ารุงรักษาอุปกรณ์และระบบสนับสนุนการท างานต่าง ๆ เป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง 

แนวปฏิบัติส าหรับผู้ปฏิบัติงาน 

(1) การน าทรัพย์สินขององค์กรออกนอกพื้นที่ กฟผ. 
1. น าเอกสารแบบฟอร์มใบน าสิ่งของออกนอกบริเวณ กฟผ. (กฟผ.-นอ.11) น าเสนอผู้บังคับบัญชา เพ่ือ

ขออนุมัติและให้หน่วยงานเก็บเป็นหลักฐาน 
2. น าส าเนาเอกสารแบบฟอร์มใบน าสิ่งของออกนอกบริเวณ กฟผ . (กฟผ.-นอ.11) ที่ผ่านการอนุมัติ ให้

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจสอบลักษณะของทรัพย์สินของ กฟผ . ให้ตรงตามรายการใน
แบบฟอร์ม  

(2) การป้องกันอุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่นอกส านักงาน 
1. ขณะเคลื่อนย้ายหรือเดินทาง ต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ให้อยู่ในสัมภาระที่ปกปิดมิดชิดและห่อหุ้มในขณะ

เดินทาง เพ่ือป้องกันความเสียหายต่ออุปกรณ์ 
2. ปฏิบัติตามค าแนะน าจากผู้ผลิตของอุปกรณ์อย่างเคร่งครัด เพ่ีอป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายของ

อุปกรณ์ เช่น ไม่วางอุปกรณ์ไว้ใกล้กับอุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่มีสนามแม่เหล็กไฟฟ้าแรงสูง ไม่เก็บอุปกรณ์ ไว้
ในที่ท่ีมีอุณหภูมิสูง 

3. ท าการส ารองข้อมูลในอุปกรณ์อย่างสม่ าเสมอ 
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4. ไม่วางอุปกรณ์ทิ้งไว้ในที่สาธารณะ 
5. ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องวางอุปกรณ์ในที่สาธารณะ อุปกรณ์ดังกล่าวต้องสามารถใช้สายเข้ากุญแจ

ล็อคกับอุปกรณ์ส านักงานหรืออุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ หรือมีมาตรการป้องกันการ
สูญหาย 

6. จดบันทึกการแลกเปลี่ยนหรือการครอบครองอุปกรณ์ โดยระบุรายละเอียดของผู้รับผิดชอบ ขณะมี
การใช้งานนอกสถานที่ 

(3) การป้องกันอุปกรณ์ที่ไมมี่ผู้รับผิดชอบโดยตรง 
1. ปลดการเชื่อมต่อ (Log-off) จากโปรแกรมหรือบริการเครือข่ายเมื่อไม่มีการใช้งาน  
2. ล็อคหน้าจอ เมื่อมีความจ าเป็นต้องละทิ้งเครื่องคอมพิวเตอร์ 

(4) การเก็บรักษาทรัพย์สินและอุปกรณ์สารสนเทศ 
1. น าข้อมูลสารสนเทศที่มีระดับการป้องกันความมั่นคงปลอดภัย “สูงสุด” ออกจากเครื่องพิมพ์โดยเร็ว 

และหากเอกสารนั้นมีข้อผิดพลาด ต้องได้รับการท าลายทางกายภาพผ่านทางเครื่องท าลายกระดาษ 
หรือวิธีการอ่ืนใดที่ท าให้ไม่สามารถเข้าถึงสารสนเทศนั้นได้ 

2. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่อยู่ในระยะเวลารับประกัน ห้ามถอด หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขส่วนประกอบ
ภายใน ซึ่งจะมีผลให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ดังกล่าวผิดเงื่อนไขการรับประกัน 

3. อุปกรณ์สารสนเทศและโปรแกรมที่ กฟผ. อนุญาตให้ใช้งาน เป็นทรัพย์สินของ กฟผ. ส าหรับใช้งานใน
ภารกิจของ กฟผ. เท่านั้น 

4. การเคลื่อนย้ายหรือส่งอุปกรณ์สารสนเทศไปตรวจซ่อม ต้องน าข้อมูลส าคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานของ กฟผ. ออกจากเครื่องก่อนเสมอ 

5. ปิดการท างานของอุปกรณ์สารสนเทศทุกครั้งหลังจากเลิกใช้งาน 
6. เมื่อต้องละไปจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ซึ่งเปิดใช้งานอยู่ เป็นการชั่วคราว เช่น ไปพักหรือเข้าห้องน้ า 

ให้ท าการล็อกหน้าจออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เสมอ 
7. หลีกเลี่ยงการใช้นิ้วหรือของแข็ง เช่น ปลายปากกากดหน้าจออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
8. ไม่วางอาหารหรือเครื่องดื่มใกล้อุปกรณ์สารสนเทศ 
9. ไม่วางอุปกรณ์สารสนเทศในพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงต่อการตกหล่น หรือถูกกระแทก 
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หมวด 8 ความมั่นคงปลอดภัยในการด าเนินงาน (Operations Security) 

วัตถุประสงค์  

เพ่ือด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ อุปกรณ์และระบบสนับสนุนส าหรับประมวลผลสารสนเทศอย่าง
ถูกต้องและมั่นคงปลอดภัย ป้องกันการท าลายสารสนเทศ อุปกรณ์และระบบสนับสนุนส าหรับประมวลผล
สารสนเทศ ซึ่งประกอบด้วย 7 หัวข้อ ดังนี้ 

1. ขั้นตอนปฏิบัติส าหรับการด าเนินงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
2. การป้องกันโปรแกรมไม่พึงประสงค ์
3. การส ารองข้อมูล 
4. การลงบันทึกเหตุการณ์และการเฝ้าระวัง 
5. การควบคุมการติดตั้งซอฟต์แวร์บนระบบทีใ่ห้บริการ 
6. การบริหารจัดการช่องโหว่ทางเทคนิค 
7. การพิจารณาการตรวจสอบระบบ 

8.1 ขั้นตอนปฏิบัติส าหรับการด าเนินงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

มาตรการ 

1. จัดท าขั้นตอนปฏิบัติส าหรับการด าเนินงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และพร้อมให้ผู้ใช้งานทุกคนที่
ต้องการน าไปใช้งานได ้

2. ควบคุมการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางธุรกิจ สิ่งอ านวยควมสะดวก ระบบส าหรับประมวลผล
สารสนเทศ และระบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และสารสนเทศ 

3. เฝ้าระวังและปรับแต่งการใช้ทรัพยากร รวมทั้งคาดการณ์ความต้องการขีดความสามารถของระบบใน
อนาคต เพ่ือให้มั่นใจในประสิทธิภาพของระบบที่ต้องการ 

4. แยกระบบส าหรับการพัฒนา การทดสอบ และให้บริการออกจากกัน เพ่ือลดความเสี่ยงในการเข้าถึง
หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขต่อระบบส าหรับให้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาต 

แนวปฏิบัติส าหรับหน่วยงาน 

1. ควบคุมให้มีคู่มือส าหรับการปฏิบัติงานที่ เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์หรือระบบประมวลสารสนเทศ 
(Operation Manual) ที่มีระดับการป้องกันความม่ันคงปลอดภัย “สูงสุด” โดยคู่มือต้องประกอบด้วย
เรื่องดังต่อไปนี้ 
◦ ขั้นตอนหรือล าดับในการปฏิบัติงานประจ าวัน 
◦ การส ารองข้อมูลส าหรับระบบต่าง ๆ 
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◦ ตารางการจัดการการท างาน (Job Scheduling) 
◦ กระบวนการในการแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงาน 
◦ รายชื่อบุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้น 
◦ กระบวนการในการจัดการเอกสารรายงานของข้อมูล (Printing Report) ที่มีความส าคัญและการ

จัดการสื่อที่ใช้ในการบันทึกข้อมูล ซึ่งรวมถึงการท าลายเอกสารรายงานหรือสื่อที่ใช้ในการบันทึก
ข้อมูล 

◦ กระบวนการในการกู้คืนสภาพ ในกรณีที่ ระบบเกิดการผิดพลาด (System Restart and 
Recovery) 

◦ การจัดการหลักฐานการตรวจสอบ (Audit Trail) และข้อมูลบันทึกเหตุการณ์ของระบบ (System 
Log) 

2. ควบคุมการเข้าถึงคู่มือการปฏิบัติงาน เพ่ือป้องกันการเข้าถึงหรือการเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับ
อนุญาต โดยคู่มือการปฏิบัติงานดังกล่าว จะอนุญาตให้เข้าถึงได้เฉพาะผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องเท่านั้น 

3. จัดท า “ทะเบียนคู่มือการปฏิบัติงาน” เพ่ือความเป็นระเบียบในการจัดเก็บคู่มือการปฏิบัติงานต่าง ๆ 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
◦ ชื่อคู่มือ 
◦ ค าอธิบาย 
◦ ชื่อผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินสารสนเทศ 
◦ หมวดหมู่ทรัพย์สินสารสนเทศ 
◦ บันทึกการเปลี่ยนแปลง (Version Control) โดยรวมถึง วันที่จัดท าและวันที่แก้ไขคู่มือการ

ปฏิบัติงาน 
◦ สถานที่จัดเก็บเอกสารต้นฉบับ 
◦ จ านวนและสถานที่จัดเก็บส าเนาเอกสาร 

4. ทบทวน “ทะเบียนคู่มือการปฏิบัติงาน” อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
5. มีมาตรการในการเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์ ระบบสารสนเทศ ข้อมูลในระบบประมวลผลสารสนเทศ

และอุปกรณ์ประมวลผลสารสนเทศอย่างเคร่งครัด โดยขั้นตอนในการแจ้งคว ามประสงค์ขอ
เปลี่ยนแปลงต้องมีการระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
◦ วัตถุประสงค์ในการเปลี่ยนแปลง 
◦ รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง 
◦ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งผลกระทบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และสารสนเทศของ

การเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ 
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◦ ผู้ขออนุมัติการเปลี่ยนแปลง และผู้อนุมัติการเปลี่ยนแปลง (ผู้บังคับบัญชาระดับผู้อ านวยการฝ่าย
หรือเทียบเท่าข้ึนไป) 

◦ วันและเวลาที่จะท าการเปลี่ยนแปลง 
◦ การสื่อสารการเปลี่ยนแปลงให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ 
◦ ขั้นตอนในการถอยกลับ (Fallback Procedure) รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้องใน

การกู้คืนระบบ ในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงไม่เป็นไปตามแผน 
6. ควบคุมให้มีการปรับปรุงเอกสารระบบที่เปลี่ยนแปลงและแก้ไข เช่น เอกสารการออกแบบ คู่มือการ

ปฏิบัติงาน คู่มือการใช้งาน 
7. จัดเก็บข้อมูลบันทึกเหตุการณ์ เมื่อซอฟต์แวร์ ระบบสารสนเทศ ข้อมูลในระบบประมวลผลสารสนเทศ 

และอุปกรณ์ประมวลผลสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลง 
8. ควบคุมให้มีการแยกระบบส าหรับการพัฒนา และระบบส าหรับการทดสอบ ออกจากระบบที่ใช้งาน

จริง เพ่ือป้องกันปัญหาที่อาจมีผลกระทบกับข้อมูล หรือการประมวลผลของระบบทีุุใช้งานจริง โดย
ต้องจัดให้มีการควบคุม ดังต่อไปนี้ 
◦ จัดท าขั้นตอนการปฏิบัติส าหรับการย้ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จากระบบส าหรับการพัฒนา หรือ

ระบบส าหรับการทดสอบ ไปยังระบบที่ใช้งานจริง 
◦ ในการแยกระบบออกจากกัน ต้องมีการแยกการท างานแบบกายภาพ (Physical) เช่น การแยก

เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย การแยกระบบส าหรับการพัฒนาหรือระบบส าหรับการทดสอบออก
จากเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบที่ใช้งานจริง ทั้งนี้ในกรณีที่ไม่สามารถท าได้เนื่องจากมี
ข้อจ ากัด ต้องท าการแยกการท างานแบบตรรกะ (Logical) เช่น แยก Directories, แยก Logical 
Partition ออกจากกัน 

◦ ระบบส าหรับการทดสอบต้องจ าลองมาจากระบบที่ใช้งานจริง โดยต้องให้มีความคล้ายคลึงกัน
มากที่สุด  

◦ ในการเข้าถึงระบบส าหรับการทดสอบ ผู้ปฏิบัติงานต้องใช้บัญชีผู้ใช้งานที่แตกต่างจากระบบที่ใช้
งานจริง และต้องมีข้อความหรือสัญลักษณ์ที่แสดงประเภทของระบบอย่างชัดเจน เพ่ือลดความ
เสี่ยงจากการผิดพลาดในการเข้าถึงระบบ 

◦ น าส าเนาของซอร์สโค้ด (Source Code) ล่าสุดที่ใช้ในระบบที่ให้บริการจริง มาจ าลองบนระบบ
ส าหรับการทดสอบ ก่อนท าการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขบนระบบที่ให้บริการจริง 

◦ ซอร์สโค้ด (Source Code) ของระบบสารสนเทศ ต้องไม่เก็บอยู่ในระบบที่ใช้งานจริง ในกรณีที่มี
ความจ าเป็นต้องเก็บซอร์สโค้ด (Source Code) ในระบบที่ใช้งานจริง เนื่องจากข้อจ ากัดของ
ภาษาที่ใช้ในการพัฒนาระบบ ให้มีการก าหนดสิทธิในการเข้าถึงซอร์สโค้ดเฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาต
เท่านั้น 
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◦ Compilers เครื่องมือในการแก้ไข (Editor Tools) และเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาอ่ืน ๆ รวมทั้ง
โปรแกรมประเภทยูทิลิตี้ (System Utilities) ต้องไม่ติดตั้งในระบบที่ใช้งานจริง 

แนวปฏิบัติส าหรับผู้ดูแลระบบ 

1. ก าหนดให้มีการติดตามการปรับปรุงระบบ (Patch) ของระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องอยู่
เสมอ 

2. จัดท าแผนการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขซอฟต์แวร์ ระบบสารสนเทศ และระบบปฏิบัติการล่วงหน้า เพ่ือ
ใช้ในการดูแลและบ ารุงรักษาระบบในอนาคต และให้ผู้ เกี่ยวข้องมีเวลาในการทดสอบก่อนการ
เปลี่ยนแปลงและแก้ไข 

3. แจ้งผลการตรวจสอบและประเมินแนวโน้มระดับการใช้งานของอุปกรณ์ประมวลผลสารสนเทศ 
(Capacity) และสรุปประเด็นปัญหาให้กับผู้บริหารอย่างสม่ าเสมอทุกเดือน เพ่ือที่จะสามารถปรับปรุง
ประสิทธิภาพและความเพียงพอของอุปกรณ์ประมวลผลสารสนเทศให้ตอบสนองความต้องการของผู้
เป็นเจ้าของสารสนเทศทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ทั้งนี้การตรวจสอบและประเมินต้องพิจารณาใน
เรื่องดังต่อไปนี้ 
◦ ความสามารถในการประมวลผล (Processing Power) 
◦ ความต้องการหน่วยความจ า (Memory Requirement) 
◦ ขนาดและการใช้งานของหน่วยเก็บข้อมูล (Disk Usage and Size) 
◦ ปริมาณข้อมูลในระบบเครือข่ายที่สามารถรองรับได้ (Network Traffic Load) 

8.2 การป้องกันโปรแกรมไม่พึงประสงค์ 

มาตรการ 

1. จัดท ามาตรการการตรวจหา ป้องกัน และกู้คืน เพ่ือป้องกันโปรแกรมไม่พึงประสงค์ รวมทั้งสร้างความ
ตระหนักแก่ผู้ใช้งานอย่างเหมาะสม 

แนวปฏิบัติส าหรับหน่วยงาน 

1. เตรียมแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจที่เหมาะสม เพ่ือรับมือกับการถูกโจมตีโดยไวรัสคอมพิวเตอร์ 
มัลแวร์ โปรแกรมไม่พึงประสงค์อ่ืน ๆ ทั้งนี้รวมถึงกระบวนการในการส ารองและกู้คืนข้อมูล  

2. ควบคุมให้ปฏิบัติตามกระบวนการที่ก าหนดโดย EGAT CSIRT เมื่อตรวจพบโปรแกรมไม่พึงประสงค์ 
ซึ่งรวมถึงการรายงาน และการกู้ข้อมูลจากการถูกโจมตีโดยโปรแกรมไม่พึงประสงค์ 
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แนวปฏิบัติส าหรับ EGAT CSIRT 

1. จัดท าแนวปฏิบัติ เมื่อตรวจพบไวรัสคอมพิวเตอร์ มัลแวร์ โปรแกรมไม่พึงประสงค์อ่ืน ๆ ซึ่งรวมถึงการ
รายงานและการกู้ข้อมูลจากการถูกโจมตีโดยโปรแกรไม่พึงประสงค์ 

2. ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับไวรัสคอมพิวเตอร์ มัลแวร์ โปรแกรมไม่พึงประสงค์อ่ืน ๆ โดยตรวจสอบให้
มั่นใจว่า ประกาศเตือนเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ ทั้งนี้ต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่า 
แหล่งที่มามีคุณสมบัติเหมาะสม เช่น การใช้วารสารที่มีชื่อเสียง เว็บไซต์ที่เชื่อถือได้ จากผู้ส่งมอบที่
ผลิตซอฟต์แวร์ป้องกันโปรแกรมไม่พึงประสงค์ 

แนวปฏิบัติส าหรับผู้ปฏิบัติงาน 

1. ตรวจสอบและปรับปรุงโปรแกรมที่ตรวจจับและแก้ไขโปรแกรมไม่พึงประสงค์บนอุปกรณ์ประมวลผล
สารสนเทศที่รับผิดชอบให้ทันสมัยอยู่เสมอ โดยให้ท าการตรวจสอบอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง หาก
พบว่าอุปกรณ์ประมวลผลสารสนเทศท างานผิดปกติ ให้รีบแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น HelpDesk 
เพ่ือด าเนินการแก้ไขโดยทันที 

2. ตรวจสอบไฟล์ที่อยู่ในอุปกรณ์ประมวลผลสารสนเทศและไฟล์ที่ได้รับผ่านเครือข่าย เพ่ือตรวจหา
โปรแกรมไม่พึงประสงค์ก่อนเปิดใช้งาน 

3. ตรวจสิ่งแนบที่ส่งมากับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือตรวจหาโปรแกรมไม่พึงประสงค์ก่อนเปิดใช้  
4. ไม่เปิดสิ่งแนบที่ส่งมากับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์จากผู้ส่งที่ไม่รู้จัก 
5. หลีกเลี่ยงการเข้าถึงเว็บไซต์ที่ไม่ปลอดภัย 
6. ไม่สร้าง เก็บ หรือเผยแพร่โปรแกรมไม่พึงประสงค์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ 
7. ไม่ขัดขวาง หรือรบกวนการท างานของโปรแกรมป้องกันไวรัส 

8.3 การส ารองข้อมูล 

มาตรการ 

1. ส ารองข้อมูล ซอฟต์แวร์ และชุดข้อมูลจ าลองระบบ พร้อมทดสอบอย่าสม่ าเสมอตามนโยบายการ
ส ารองข้อมูลที่ตกลงกันไว้ 

แนวปฏิบัติส าหรับผู้ดูแลระบบ 

1. จัดท าแผนส ารองข้อมูล ตามความเหมาะสมของระดับการป้องกันความมั่นคงปลอดภัย ดังนี้ 
◦ ระบบที่มีระดับการป้องกันความมั่นคงปลอดภัย “สูง” และ “สูงสุด” ให้จัดท าแผนส ารองข้อมูล 

และมีการทบทวนแผนทุก 1 ปี  
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◦ ระบบที่มีระดับการป้องกันความม่ันคงปลอดภัย “ปานกลาง” ให้พิจารณาจัดท าแผนส ารองข้อมูล
ตามความเหมาะสม 

◦ ระบบที่มีระดับการป้องกันความมั่นคงปลอดภัย “ต่ า” ไม่ต้องจัดท าแผนส ารองข้อมูล 
2. จัดท าแผนการทดสอบการส ารองข้อมูลและการกู้คืน เพ่ือให้มั่นใจว่าสามารถใช้งานได้ในกรณีฉุกเฉิน

เมื่อมีความจ าเป็น  
3. มีการทดสอบความสามารถในการเรียกคืนข้อมูลที่ส ารองไว้บนสื่อบันทึกข้อมูลที่ใช้เฉพาะส าหรับการ

ทดสอบเท่านั้น โดยไม่เขียนทับสื่อบันทึกข้อมูลต้นฉบับ เนื่องจากในกรณีที่กระบวนการส ารองข้อมูล
หรือการกลับสู่สภาวะปกติล้มเหลว จะท าให้เกิดความเสียหายหรือสูญหายของข้อมูลที่ไม่สามารถ
แก้ไขได ้

4. จัดท าขั้นตอนปฏิบัติส าหรับการเฝ้าระวังการส ารองข้อมูลและการจัดการความล้มเหลวของการส ารอง
ข้อมูลตามก าหนดการ เพ่ือให้มั่นใจว่าการส ารองข้อมูลเสร็จสมบูรณ์ตามแผนการส ารองข้อมูล 

8.4 การลงบันทึกเหตุการณ์และการเฝ้าระวัง 

มาตรการ 

1. จัดท าและเก็บรักษาบันทึกเหตุการณ์ที่บันทึกกิจกรรมของผู้ใช้งาน ข้อยกเว้น ข้อผิดพลาด และ
เหตุการณ์ความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์และสารสนเทศ และควรทบทวนอย่างสม่ าเสมอ 

2. ป้องกันสิ่งอ านวยความสะดวกในการลงบันทึกเหตุการณ์และข้อมูลบันทึกเหตุการณ์จากการปลอม
แปลงและการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต 

3. ลงบันทึกเหตุการณ์กิจกรรมของผู้ดูแลระบบและผู้ปฏิบัติงาน มีการป้องกันรวมถึงทบทวนอย่าง
สม่ าเสมอ 

4. ก าหนดข้อมูลเวลาของระบบประมวลผลสารสนเทศท้ังหมดให้ตรงกับแหล่งเวลาอ้างอิง 

แนวปฏิบัติส าหรับผู้ดูแลระบบ 

1. จัดท าและเก็บรักษาบันทึกเหตุการณ์ที่บันทึกกิจกรรมของผู้ใช้งาน ข้อยกเว้น ข้อผิดพลาด และ
เหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และสารสนเทศ โดยบันทึกเหตุการณ์ (event 
logs) ประกอบด้วย 
◦ บัญชีผู้ใช้งาน (user IDs) 
◦ วันที่ เวลา และรายละเอียดของเหตุการณ์ส าคัญ เช่น เมื่อเข้าสู่ระบบ (Log-on) เมื่อออกจาก

ระบบ (Log-off) 
◦ สิ่งยืนยันตนหรือต าแหน่งของอุปกรณ์ (หากเป็นไปได้) และตัวระบุระบบ 
◦ บันทึกการพยายามเข้าถึงระบบที่ประสบความส าเร็จและถูกปฏิเสธ 
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◦ บันทึกการพยายามเข้าถึงข้อมูลและทรัพยากรอ่ืน ๆ ที่ประสบความส าเร็จและถูกปฏิเสธ 
◦ การเปลี่ยนแปลงการก าหนดค่าระบบ (System Configuration) 
◦ การใช้งานสิทธิพิเศษ 
◦ การเข้าถึงไฟล์และชนิดของการเข้าถึง 
◦ ที่อยู่ของเครือข่าย เช่น IP address, MAC address 
◦ Protocol ที่ใช้งาน 
◦ สัญญาณเตือนภัยที่เกิดขึ้นโดยระบบควบคุมการเข้าถึง 
◦ การเปิดการใช้งาน (Activation) และการระงับการใช้งาน (De-Activation) ของระบบป้องกัน 

เช่น ระบบป้องกันไวรัส ระบบตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Detection System) 
2. ก าหนดให้มีรายละเอียดในการบันทึกกิจกรรมการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับระบบ

สารสนเทศ อย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
◦ เวลาที่เหตุการณ์ได้เกิดข้ึน 
◦ สารสนเทศที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ เช่น การจัดการไฟล์ (File) ข้อผิดพลาดอันเกิดจากความ

ผิดพลาดและมีการแก้ไขให้ถูกต้อง 
◦ บัญชีผู้ใช้ ผู้ดูแลระบบ (Administrator) หรอืโอเปอเรเตอร์ (Operator) ที่เก่ียวข้อง 
◦ การประมวลผลคอมพิวเตอร์ (Processing) ที่เก่ียวข้อง 

3. จัดให้มีการป้องกันการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลบันทึกเหตุการณ์โดยไม่ได้รับอนุญาตและป้องกัน
ปัญหาที่เกิดกับการบันทึกเหตุการณ์ ดังต่อไปนี้ 
◦ การเปลี่ยนแปลงแก้ไขประเภทของข้อความ (Message Types) ที่ได้รับการบันทึก 
◦ การแก้ไขหรือลบไฟล์ (File) ข้อมูลบันทึกเหตุการณ์ (Log) 
◦ ข้อผิดพลาดของเหตุการณ์ที่บันทึกหรือการเขียนทับเหตุการณ์ที่บันทึก อันเนื่องมาจากความจุ

ของสื่อท่ีเก็บไฟล์ (File) บันทึกเหตุการณ์ (Log File )ไม่เพียงพอ 
4. ตรวจสอบและจัดท ารายงานบันทึกเหตุการณ์ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
5. เทียบข้อมูลนาฬิกาของระบบประมวลผลสารสนเทศทั้งหมดให้ตรงกับแหล่งเวลาการอ้างอิง โดยใช้ 

NTP Server ของ กฟผ. เพ่ือให้เวลาที่ปรากฎในประวัติเหตุการณ์ (Log) ของระบบสารสนเทศถูกต้อง
ตรงกัน และสามารถน าไปใช้ในการตรวจสอบได้ 
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8.5 การควบคุมการติดตั้งซอฟต์แวร์บนระบบที่ให้บริการ 

มาตรการ 

1. ควบคุมการติดตั้งซอฟต์แวร์บนระบบให้บริการ 

แนวปฏิบัติส าหรับผู้ดูแลระบบ 

1. ควบคุมการติดตั้งซอฟต์แวร์บนระบบสารสนเทศที่ให้บริการ ให้ด าเนินงานโดยผู้ดูแลระบบที่ได้รับ
อนุญาต พร้อมทั้งจัดเก็บบันทึกเหตุการณ์ (Audit Log) เพ่ือใช้ในการตรวจสอบ 

8.6 การจัดการช่องโหว่ทางเทคนิค 

มาตรการ 

1. รับข้อมูลเกี่ยวกับช่องโหว่ทางเทคนิคของระบบที่ใช้ในเวลาที่เหมาะสม มีการประเมินความเสี่ยง
ดังกล่าว และมีมาตรการที่เหมาะสม เพ่ือจัดการกับความเสี่ยงที่เก่ียวข้อง 

2. ก าหนดและน ากฎระเบียบเกี่ยวกับการติดตั้งซอฟต์แวร์โดยผู้ใช้งานไปปฏิบัติ 

แนวปฏิบัติส าหรับผู้ดูแลระบบ 

1. เมื่อมีแนวโน้มในการเกิดช่องโหว่ทางเทคนิค ต้องระบุถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องและการกระท าที่จะต้อง
ด าเนินงาน ทั้งนี้การกระท าดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงระบบ (Patch) ที่มีช่องโหว่ หรือการ
ใช้การควบคุมอ่ืน ๆ ควรด าเนินงานตามมาตรการควบคุมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการ
เปลี่ยนแปลง หรือตามขั้นตอนการตอบสนองต่อความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และสารสนเทศ โดย
ขึ้นอยู่กับความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องจัดการช่องโหว่ทางเทคนิค 

2. ประเมินความเสี่ยงและทดสอบการปรับปรุงระบบ (Patch) ก่อนติดตั้งบนอุปกรณ์ที่ใช้งานจริง 
(Production) เพ่ือให้มั่นใจได้ว่า การติดตั้งมีประสิทธิภาพและไม่ส่งผลกระทบข้างเคียงอย่างรุนแรง 
ในกรณีที่ไม่มีการปรับปรุงระบบ (Patch) ต้องจัดให้มีการควบคุมอ่ืน ๆ เช่น  
◦ การปิดบริการที่เก่ียวข้องกับช่องโหว่ทางเทคนิค 
◦ การปรับเปลี่ยนหรือเพ่ิมการควบคุมในการเข้าถึง เช่น Firewalls 
◦ การเพ่ิมการเฝ้าระวัง เพ่ือตรวจจับหรือป้องกันการจู่โจม 
◦ การเพ่ิมความตระหนักถึงช่องโหว่ทางเทคนิค 

3. บันทึกเหตุการณ์เพ่ือการตรวจสอบ (Audit Log) ในทุก ๆ ขั้นตอนปฏิบัติงาน 
4. ตรวจสอบและประเมินกระบวนการในการบริหารจัดการช่องโหว่ทางเทคนิคอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้

มั่นใจว่า กระบวนการดังกล่าวมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
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5. จัดการช่องโหว่ทางเทคนิคกับระบบที่มีความเสี่ยงสูงก่อน 

แนวปฏิบัติส าหรับผู้ปฏิบัติงาน 

1. ไม่ติดตั้งซอฟต์แวร์ใด ๆ บนอุปกรณ์ท่ี กฟผ. เป็นเจ้าของ โดยไม่ได้รับอนุญาต 

8.7 การพิจารณาการตรวจสอบระบบ 

มาตรการ 

1. วางแผนข้อก าหนดและกิจกรรมส าหรับการตรวจสอบระบบให้บริการอย่างรอบคอบ พร้อมท า
ข้อตกลงเพ่ือลดการหยุดชะงักของกระบวนการทางธุรกิจ 

แนวปฏิบัติส าหรับหน่วยงาน 

1. สนับสนุนการทดสอบเจาะระบบ (Penetration Test) ส าหรับระบบสารสนเทศที่มีระดับการป้องกัน
ความมัน่คงปลอดภัย “สูง” หรือ “สูงสุด”  
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หมวด 9 ความมั่นคงปลอดภัยในการสื่อสาร (Communications Security) 

วัตถุประสงค์  

เพ่ือให้มั่นใจว่า มีการป้องกันสารสนเทศในเครือข่ายและอุปกรณ์ส าหรับการประมวลผลสารสนเทศที่
สนับสนุนการท างานของเครือข่าย และป้องกันสารสนเทศที่มีการแลกเปลี่ยนกันภายในองค์กร รวมถึง
แลกเปลี่ยนกับหน่วยงานภายนอก เพ่ือป้องกันปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น ข้อมูลส าคัญรั่วไหล ข้อมูลถูก
ดักจับระหว่างการแลกเปลี่ยน ข้อมูลติดโปรแกรมไม่พึงประสงค์ โดยผ่านทางช่องทางการสื่อสารทุกชนิด ซึ่ง
ประกอบด้วย 2 หัวข้อ ดังนี้ 

1. มาตรการควบคุมทางเครือข่าย 
2. การแลกเปลี่ยนสารสนเทศ 

9.1 มาตรการควบคุมทางเครือข่าย 

มาตรการ 

1. ป้องกันสารสนเทศในเครือข่ายและสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับการประมวลผลสารสนเทศที่
สนับสนุนการท างานของเครือข่าย 

2. ระบุวิธีการหรือเครื่องมือส าหรับความมั่นคงปลอดภัย ระดับการให้บริการ และข้อก าหนดของฝ่าย
บริหารเกี่ยวกับการให้บริการเครือข่ายไว้ในข้อตกลงการให้บริการเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นบริการที่
หน่วยงานด าเนินงานเอง (In-house) หรือการให้หน่วยงานอื่นด าเนินงานแทน (Outsource) 

3. แบ่งแยกเครือข่ายตามกลุ่มของบริการสารสนเทศ ผู้ใช้งาน และระบบสารสนเทศ 

แนวปฏิบัติส าหรับหน่วยงาน 

1. มอบหมายผู้รับผิดชอบควบคุมการใช้งานเครือข่ายของหน่วยงานภายนอก และประสานงานกับผู้ดูแล
ระบบเครือข่าย 

2. ควบคุมไม่ให้มีการใช้งานบัญชีผู้ใช้งานร่วมกัน (Shared ID) เพ่ือเชื่อมต่อกับเครือข่าย กฟผ. 
 

แนวปฏิบัติส าหรับผู้ดูแลระบบเครือข่าย 

1. ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ และข้ันตอนปฏิบัติส าหรับการบริหารจัดการอุปกรณ์เครือข่าย 
2. ก าหนดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคคลในการปฏิบัติงานด้านเครือข่าย 
3. จัดให้มีมาตรการควบคุมพิเศษส าหรับการรักษาความลับ (Confidentiality) และความสมบูรณ์ 

(Integrity) ของข้อมูลที่ส่งผ่านเครือข่ายสาธารณะหรือเครือข่ายไร้สาย และส าหรับป้องกันระบบและ
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แอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย เช่น การเข้ารหัสข้อมูล นอกจากนี้ให้พิจารณาน ามาตรการ
ควบคุมพิเศษมาใช้ส าหรับดูแลรักษาความพร้อมใช้งาน (Availability) ของการให้บริการเครือข่าย
และคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย เช่น มีเส้นทางส ารอง 

4. ก าหนดให้มีการลงบันทึกเหตุการณ์และมีการเฝ้าระวังอย่างเหมาะสม เพ่ือบันทึกและตรวจหาการ
กระท าท่ีอาจส่งผลกระทบหรือเก่ียวกับความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์และสารสนเทศ 

5. มีการจ ากัดช่องทางการเชื่อมต่อของระบบไปยังเครือข่าย โดยต้องถูกก าหนดให้ใช้เฉพาะที่จ าเป็น เช่น 
การเข้าถึงระบบสารสนเทศท่ีส าคัญขององค์กร ต้องเข้าถึงได้เฉพาะอินทราเน็ต (Intranet) เท่านั้น 

6. จัดท าข้อก าหนดด้านความมั่นคงปลอดภัยของการให้บริการเครือข่าย และด าเนินงานให้สอดคล้องกับ
ข้อก าหนดดังกล่าว  

7. ระบุข้อตกลงด้านความมั่นคงปลอดภัยที่จ าเป็นส าหรับแต่ละการให้บริการ ตามคุณลักษณะด้านความ
มั่นคงปลอดภัย ระดับการให้บริการ และข้อก าหนดของฝ่ายบริหาร เช่น ข้อตกลง Service Level 
Agreement (SLA) 

8. ติดตามผลอย่างสม่ าเสมอว่า ผู้ให้บริการเครือข่ายสามารถจัดการงานบริการได้อย่างปลอดภัย เป็นไป
ตามข้อตกลง และมีข้อตกลงที่ให้สิทธิกับ กฟผ. ในการตรวจประเมินการด าเนินงานของผู้ให้บริการ
เครือข่าย 

9. ควบคุมดูแลให้ระบบเครือข่ายมีคุณลักษณะด้านความมั่นคงปลอดภัยของการให้บริการเครือข่าย เช่น 
◦ มีเทคโนโลยีที่น ามาใช้รักษาความมั่นคงปลอดภัยของการให้บริการเครือข่าย เช่น การพิสูจน์และ

ยืนยันตัวตน การเข้ารหัสข้อมูล และการควบคุมการเชื่อมต่อเครือข่าย 
◦ การจัดหาอุปกรณ์และการพัฒนาระบบสารสนเทศ ต้องสอดคล้องกับข้อก าหนดด้านความมั่นคง

ปลอดภัยของการให้บริการเครือข่าย 
◦ ก าหนดขั้นตอนปฏิบัติในการใช้บริการเครือข่าย ส าหรับควบคุมการเข้าถึงการให้บริการเครือข่าย

หรือระบบสารสนเทศตามความจ าเป็น 
10. ตั้งค่าอุปกรณ์เครือข่าย โดยจ ากัดสิทธิการเข้าถึงช่องเชื่อมต่อส าหรับตั้งค่าการท างาน (Console 

Port) ด้วยวิธีการพิสูจน์และยืนยันตัวตน 
11. เครือข่ายสารสนเทศแบบใช้สาย (Wired LAN) ต้องควบคุมการเชื่อมต่อให้ เฉพาะอุปกรณ์ที่

ลงทะเบียนเท่านั้น 
12. เครือข่ายสารสนเทศแบบไร้สาย (Wireless LAN) ต้องควบคุมการเชื่อมต่อให้เฉพาะเครื่องที่ผ่านการ

พิสูจน์และยืนยันตัวตนเท่านั้น 
13. ระงับบัญชีผู้ใช้งานเครือข่ายที่ไม่เปลี่ยนรหัสผ่าน ภายในระยะเวลา 3 เดือน 
14. เพิกถอนบัญชีผู้ใช้งานเครือข่าย เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ขอใช้งานหรือสิ้นสุดการจ้างงาน 
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15. จัดให้มีการแบ่งแยกเครือข่ายตามกลุ่มของผู้ใช้ หรือกลุ่มของระบบสารสนเทศ เพ่ือควบคุมการใช้งาน
ในแต่ละเครือข่ายย่อยได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้การแบ่งแยกเครือข่าย ต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์ที่สามารถ
แบ่งแยกเครือข่ายได้ เช่น Firewall, Switch ที่สามารถแบ่ง VLAN ได้ โดยหลักเกณฑ์การแบ่งแยก
เครือข่าย ต้องสอดคล้องกับมาตรฐานและแนวปฏิบัติความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์และสารสนเทศ
ของ กฟผ. ในหมวดอ่ืน ๆ ความต้องการในการเข้าถึงข้อมูล ระดับการป้องกันความมั่นคงปลอดภัย
ของข้อมูล รวมถึงการพิจารณาด้านราคา ประสิทธิภาพ และผลกระทบทางด้านความปลอดภัย 
ดังต่อไปนี้ 
◦ เครือข่ายที่อนุญาตให้เข้าถึงจากภายนอกกับเครือข่ายที่ใช้ภายใน กฟผ. เท่านั้น  
◦ เครือข่ายร่วมกันระหว่างองค์กร 
◦ เครือข่ายแอพพลิเคชัน (Application) ที่มีความส าคัญกับเครือข่ายอ่ืน ๆ ที่มีความส าคัญน้อยกว่า 
◦ เครือข่ายส าหรับเครื่องให้บริการ (Server Farm) กับเครือข่ายของผู้ใช้งาน 
◦ ก าหนดมาตรการควบคุมการใช้งานเครือข่ายไร้สาย ให้สามารถแยกเครื่องคอมพิวเตอร์ดังต่อไปนี้

ออกจากกัน 
▪  เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาขององค์กร 
▪  เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาส่วนบุคคล 
▪  อุปกรณ์ Internet of Things (IoT) 

16. ก าหนดเส้นทางบนเครือข่ายที่เข้มงวด เพ่ือจ ากัดการเข้าถึงระยะไกลเฉพาะเครือข่ายหรืออุปกรณ์ที่
ก าหนด 

17. ตั้งค่า (Configuration) อุปกรณ์เครือข่าย เช่น Firewall, Router ไม่ให้สามารถบริหารจัดการจาก
ภายนอกเครือข่ายได้ เว้นแต่ในกรณีฉุกเฉิน ซึ่งต้องได้รับการอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาระดับ
ผู้อ านวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าข้ึนไป 

แนวปฏิบัติส าหรับหน่วยงานภายนอก 

1. ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องใช้งานเครือข่าย กฟผ. หรือขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ให้ขออนุมัติผ่าน
ผู้อ านวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าข้ึนไป โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
◦ ผู้รับผิดชอบ 
◦ ระยะเวลาการใช้งาน 
◦ คอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายปลายทางที่จ าเป็นต่อการใช้งาน 
◦ รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย เช่น เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เครือข่ายภายใน กฟผ. การเข้าถึงจาก

ระยะไกล 
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2. ในกรณีที่มีการเข้าถึงจากระยะไกล ในรูปแบบ Client to Site หรือ VPN Server ซึ่งมีลักษณะเป็น
การเชื่อมต่อจากบุคคลสู่เครือข่ายภายใน กฟผ. ต้องระบุช่วงเวลาที่ใช้งาน และใช้งานเฉพาะช่วงเวลา
ที่ก าหนด โดยต้องแจ้งหน่วยงานเจ้าของเรื่องทุกครั้งก่อนเข้าใช้งาน 

3. อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย กฟผ. แล้ว ไม่อนุญาตให้เชื่อมต่อกับเครือข่ายสาธารณะผ่านอุปกรณ์
เชื่อมต่อ เช่น Modem, Air Card, Access Point, WiFi Hot-spot 

4. จัดท าบันทึกรายละเอียดอุปกรณ์ที่น ามาใช้ร่วมกับเครือข่าย กฟผ. 

9.2 การแลกเปลี่ยนสารสนเทศ 

มาตรการ 

1. ก าหนดนโยบาย ขั้นตอนปฏิบัติ และมาตรการควบคุมอย่างเป็นทางการส าหรับการแลกเปลี่ยน
สารสนเทศ เพ่ือป้องกันการแลกเปลี่ยนสารสนเทศผ่านการใช้งานสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการ
สื่อสารทุกประเภท 

2. ท าข้อตกลงเก่ียวกับการแลกเปลี่ยนสารสนเทศทางธุรกิจด้วยวิธีการที่ปลอดภัยกับหน่วยงานภายนอก 
3. ป้องกันสารสนเทศท่ีรับส่งในรูปแบบข้อความทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างเหมาะสม 
4. ระบุข้อก าหนดส าหรับข้อตกลงการรักษาความลับหรือการไม่เปิดเผยข้อมูล ซึ่งเหมาะสมกับระดับ

ความจ าเป็นในการป้องกันสารสนเทศ โดยมีการจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงให้มีการทบทวน
อย่างสม่ าเสมอ 

แนวปฏิบัติส าหรับหน่วยงาน 

1. จัดท าขั้นตอนปฏิบัติงานส าหรับการแลกเปลี่ยนสารสนเทศที่มีระดับการป้องกันความมั่นคงปลอดภัย 
“สูงสุด” โดยขั้นตอนดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากผู้อ านวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป เพ่ือ
ควบคุมการแลกเปลี่ยนสารสนเทศในช่องทางการสื่อสาร ดังต่อไปนี้ 
◦ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
◦ ระบบเครือข่าย 
◦ สื่อบันทึกข้อมูลต่าง ๆ 
◦ เอกสาร จดหมายและบันทึก 
◦ การพูดคุยในพ้ืนที่สาธารณะ  

2. ควบคุมให้การแลกเปลี่ยนสารสนเทศที่มีระดับการป้องกันความม่ันคงปลอดภัย “สูงสุด” ผ่านช่องทาง
บริการจัดส่งข้อมูล หรือระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของ กฟผ. 

3. ควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานด าเนินงานตามขั้นตอนปฏิบัติส าหรับการแลกเปลี่ยนสารสนเทศในข้อ 1 โดย
ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้อ านวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าข้ึนไปก่อนด าเนินงาน 
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4. จัดท าข้อก าหนดการเก็บรักษาและการก าจัดเอกสาร รวมถึงข้อความโต้ตอบทางธุรกิจที่มีระดับการ
ป้องกันความม่ันคงปลอดภัย “สูงสุด” ตามกฎหมายและกฎระเบียบของ กฟผ. 

5. จัดท าข้อตกลงเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนสารสนเทศด้วยวิธีการที่ปลอดภัยกับหน่วยงานภายนอก และ
ควรมีรายละเอียดในประเด็นดังนี้ 
◦ หน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารจัดการกระบวนการควบคุมและแจ้งสถานะการส่ง 

(Transmission) การกระจายไปยังผู้รับ (Dispatching) และการรับ (Receipt) 
◦ ขั้นตอนปฏิบัติเพ่ือให้มั่นใจในการสอบทวนแหล่งที่มา (Traceability) และการไม่สามารถปฏิเสธ

ความรับผิดชอบ (Non-Repudiation) 
◦ สัญญาการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา (Escrow Agreement) 
◦ มาตรการระบุตัวตนของผู้ส่งสารสนเทศ 
◦ หน้าที่ความรับผิดชอบและความรับผิดเมื่อเกิดสถานการณ์ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และ

สารสนเทศ เช่น ข้อมูลสูญหาย 
◦ มาตรการด้านเทคนิคส าหรับการบันทึกและการอ่านสารสนเทศรวมถึงซอฟต์แวร์ 
◦ มาตรการควบคุมพิเศษที่จ าเป็นส าหรับป้องกันสารสนเทศท่ีอ่อนไหว เช่น การเข้ารหัสข้อมูล 
◦ มาตรการควบคุมการเข้าถึงในระดับท่ียอมรับได้ 

6. จัดท าข้อตกลงการรักษาความลับหรือการไม่เปิดเผยข้อมูล เมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ 
◦ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
◦ กระบวนการท างานเมื่อมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานอื่น เช่น กฟผ. กับกรมชลประทานใน

การแลกเปลี่ยนข้อมูลน้ า, กฟผ. กับคณะกรรมการก ากับดูแล 
◦ ความร่วมมือในด้านการวิจัยและการพัฒนาระบบ เช่น กฟผ. กับสถาบันการศึกษาหรือศูนย์วิจัย, 

กฟผ. กับบริษัทเอกชน 
◦ การพัฒนาต่อเนื่อง หลังแล้วเสร็จจากโครงการเดิม เช่น การน าเทคโนโลยีใหม่มาทดสอบกับ

ระบบสารสนเทศเดิมของ กฟผ. 
◦ การบริการที่มีการน าเสนอเพ่ิมเติมนอกเหนือข้อตกลงในสัญญา ซึ่ ง กฟผ . เป็นผู้ ได้รับ

ผลประโยชน์ เช่น บริการติดตามและเฝ้าระวังระบบจากระยะไกล (Vendor Remote Services) 
7. ควบคุมเอกสาร “ข้อตกลงการรักษาความลับหรือการไม่เปิดเผยข้อมูล” ให้มีรายละเอียดในประเด็น

ดังนี้ 
◦ ค านิยามหรือค าจ ากัดความของสารสนเทศที่คู่สัญญามีหน้าที่ควบคุมหรือป้องกัน (เช่น 

สารสนเทศที่เป็นความลับ) 
◦ ระยะเวลาที่ข้อตกลงมีผลบังคับ รวมถึงกรณีที่ต้องเก็บรักษาความลับอย่างไม่มีก าหนด 
◦ การด าเนินงานที่จ าเป็นเมื่อมีการยกเลิกข้อตกลง 
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◦ หน้าที่ความรับผิดชอบและการด าเนินงานซึ่งฝ่ายที่ลงนามในข้อตกลงต้องปฏิบัติ เพ่ือป้องกันการ
เปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต 

◦ ความเป็นเจ้าของสารสนเทศ ความลับทางการค้าและทรัพย์สินทางปัญญา และความสัมพันธ์ของ
เรื่องดังกล่าวกับการป้องกันสารสนเทศท่ีเป็นความลับ 

◦ แนวทางที่ได้รับอนุญาตส าหรับการใช้งานสารสนเทศที่เป็นความลับ และสิทธิการใช้งาน
สารสนเทศของฝ่ายที่ลงนามในข้อตกลง 

◦ สิทธิในการตรวจสอบและเฝ้าระวังกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับสารสนเทศท่ีเป็นความลับ 
◦ กระบวนการแจ้งเตือนและการรายงานกรณีที่มีการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการรั่วไหล

ของสารสนเทศท่ีเป็นความลับ 
◦ ข้อก าหนดของสารสนเทศท่ีต้องมีการส่งคืนหรือน าไปท าลาย เมื่อสิ้นสุดหรือยกเลิกข้อตกลง 
◦ สิ่งที่จะด าเนินงานในกรณีที่มีการละเมิดข้อตกลง 

แนวปฏิบัติส าหรับผู้ดูแลระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

1. มีการแจ้งความประสงค์ขอใช้งานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรและสามารถใช้งานได้เมื่อได้รับการอนุมัติ
จากผู้บังคับบัญชาของผู้แจ้งความประสงค์ใช้งานและผู้บังคับบัญชาของผู้ดูแลระบบ  

2. ก าหนดสิทธิการเข้าถึงระบบส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้เหมาะสมกับการใช้บริการและหน้าที่ความ
รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการทบทวนสิทธิการเข้าถึง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

3. ก าหนดให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายเท่านั้นที่จะเข้าแก้ไขเปลี่ยนแปลงสิทธิการเข้าถึงต่าง ๆ ได้ 
4. บันทึกรายละเอียดการเข้าถึงระบบส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสิทธิต่าง ๆ ไว้ 

เพ่ือเป็นหลักฐานการตรวจสอบในกรณีเกิดปัญหา 
5. จัดให้มีวิธีการตรวจสอบตัวตนและสิทธิในการใช้บริการของผู้ปฏิบัติงานก่อนอนุญาตให้ใช้บริการ 
6. จัดให้มีการทดสอบระบบส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือหาจุดอ่อนและ

ข้อผิดพลาดในเรื่องความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และสารสนเทศ เช่น การประเมินช่องโหว่ทาง
เทคนิค (Vulnerability Assessment) การท าให้ใช้บริการไม่ได้ (Denial of Service)  

7. พิจารณาทบทวนข้อกฎหมายต่าง ๆ เช่น ข้อก าหนดส าหรับลายเซ็นทางอิเล็กทรอนิกส์  
8. จัดให้มีการเก็บข้อมูลบันทึกเหตุการณ์ของระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ไว้อย่างน้อย 90 วัน ทั้งนี้

บันทึกเหตุการณ์ของระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดเก็บต้องประกอบด้วย ข้อมูลดังต่อไปนี้ 
◦ ข้อมูลบันทึกเหตุการณ์ที่บันทึกไว้เมื่อเข้าถึงเครื่องให้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 

Mail Server) ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลหมายเลขของข้อความที่ระบุในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
(Message ID) ข้อมูลชื่อที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ส่ง (Sender) ข้อมูลชื่อที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ของ
ผู้รับ (Receiver) ข้อมูลที่บอกถึงสถานะในการตรวจสอบ (Status Indicator) เช่น จดหมาย
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อิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งสำเร็จ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งคืน หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการส่ง
ล่าช้า 

◦ ข้อมูลหมายเลขชุดอินเทอร์เน็ตของเครื่องคอมพิวเตอร์ผู้ใช้บริการที่เชื่อมต่ออยู่ ขณะเข้ามาใช้
บริการ  

◦ ข้อมูลวันและเวลาการติดต่อของเครื่องที่เข้ามาใช้บริการและเครื่องให้บริการ  
◦ IP Address ของเครื่องบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ที่ถูกเชื่อมต่ออยู่ในขณะนั้น  
◦ ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email Address) 
◦ ข้อมูลที่บันทึกการเข้าถึงจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านโปรแกรมจัดการจากเครื่องของสมาชิก โดย

ยังคงจัดเก็บข้อมูลที่บันทึกการเข้าถึงจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ดึงไปนั้นไว้ที่เครื่องให้บริการ เช่น 
ข้อมูลบันทึกเหตุการณข์อง POP3 ข้อมูลบันทึกเหตุการณ์ของ IMAP4 

9. ทำการสำรองข้อมูลจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 เดือน 
10. จำกัดขนาดจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้เหมาะสม เพ่ือป้องกันการโจมตีระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  

แนวปฏิบัติสำหรับผู้ปฏิบัติงาน 

1. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารหรือรายงานต่าง ๆ ที่จัดทำขึ้นให้เรียบร้อย ก่อนที่จะ
นำไปใช้งานหรือส่งต่อให้กับผู้อื่น หากพบข้อผิดพลาดให้ตรวจสอบและแก้ไข 

2. ไม่ควรใช้บริการสาธารณะประเภทรับส่งข้อความทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ระบบรับส่งข้อความแบบ
ทันที (instant messaging) เครือข่ายสังคมออนไลน์ (social networking) การเรียกใช้แฟ้มข้อมูล
ร่วมกัน (file sharing) ในการดำเนินงานของ กฟผ. 

3. ห้ามใช้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ฟรีของเอกชน เช่น Yahoo Mail, Hotmail, Gmail ในการ
ดำเนินงานของ กฟผ.  

4. ผู้ปฏิบัติงานที่เป็นเจ้าของบัญชีผู้ใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ของ กฟผ . หากเกิดกรณีที่ทำให้ 
กฟผ. หรือผู้อื่นได้รับความเสียหายจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ 

5. ไม่ตั้งค่าโปรแกรมใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้จำรหัสผ่านโดยอัตโนมัติ (Save Password) 
6. ไม่ลงทะเบียนเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับงานของ กฟผ . ด้วยที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

(Email Address) ของ กฟผ.  
7. ไม่ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่มีลักษณะเป็นจดหมายขยะ (Spam Mail) หรือจดหมายลูกโซ่ (Chain 

Letter) 
8. ไม่ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นการละเมิดต่อกฎหมาย เช่น กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 
9. ไม่ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่มีโปรแกรมไม่พึงประสงค์ให้กับบุคคลอ่ืน 
10. ไม่ปลอมแปลงจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของบุคคลอ่ืน 
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11. กรณีที่มีการสันนิษฐานว่า ผู้ปฏิบัติงานใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปในทางที่มิชอบ กฟผ. มีสิทธิในการ
สุ่มตรวจจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว โดยไม่ต้องได้รับการยินยอมหรือมีการแจ้งแก่ผู้ปฏิบัติงาน
ก่อนด าเนินงาน 

12. ไม่ใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของ กฟผ . ในเรื่องส่วนตัว ให้ใช้บริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ภายนอก และใช้งานจากอุปกรณ์ส่วนตัว 
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หมวด 10 การจัดหา การพัฒนา และการบ ารุงรักษาระบบ 
(System Acquisition, Development and Maintenance) 

วัตถุประสงค์  

เพ่ือบริหารจัดการจัดหา พัฒนา และบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศของ กฟผ . และสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยให้กับสารสนเทศและระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วย 3 เรื่อง ดังต่อไปนี้ 

1. ข้อก าหนดความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และสารสนเทศส าหรับระบบสารสนเทศ 
2. ความมั่นคงปลอดภัยในกระบวนการพัฒนาและกระบวนการสนับสนุนอื่น ๆ 
3. ข้อมูลส าหรับการทดสอบ 

10.1 ข้อก าหนดความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และสารสนเทศส าหรับระบบสารสนเทศ 

มาตรการ 

1. รวมข้อก าหนดความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และสารสนเทศไว้ในข้อก าหนดส าหรับระบบใหม่หรือ
การปรับปรุงระบบที่มีอยู่ 

2. ป้องกันสารสนเทศที่เกี่ยวกับการให้บริการโปรแกรมประยุกต์บนเครือข่ายสาธารณะจากกิจกรรมที่
เป็นการฉ้อโกง ข้อพิพาทในสัญญา รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้รับ
อนุญาต 

3. ป้องกันสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม/รายการเปลี่ยนแปลงการให้บริการโปรแกรมประยุกต์ เพ่ือ
ป้องกันไม่ให้มีการส่งที่ไม่สมบูรณ์ การส่งผิดเส้นทาง การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความโดยไม่ได้รับ
อนุญาต การเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต การท าส าเนาหรือเปิดฟังข้อความโดยไม่ได้รับอนุญาต 

แนวปฏิบัติส าหรับหน่วยงาน 

1. ระบุคุณสมบัติ (Specification) ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และสารสนเทศส าหรับระบบ
สารสนเทศที่มีการจัดซื้อหรือมีการพัฒนาขึ้น โดยข้อก าหนดดังกล่าวต้องครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนการ
ออกแบบจนถึงขั้นตอนการน าระบบไปติดตั้ง โดยคุณสมบัติ (Specification) ด้านความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์และสารสนเทศส าหรับระบบสารสนเทศ ขึ้นอยู่กับระดับการป้องกันความมั่นคง
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ภัยคุกคามทางไซเบอร์ และการพิจารณา ดังนี้ 
◦ ปัจจัยเสี่ยง 

▪  ระดับความส าคัญ (Criticality) รวมไปถึงความถูกต้องครบถ้วนและความพร้อมใช้ ของ
กระบวนการในระบบสารสนเทศ  
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▪  คุณค่า (Value) ระดับความลับ (Sensitivity) หรือระดับความส าคัญ (Criticality) รวมไปถึง
ความถูกต้องครบถ้วนและความพร้อมใช้ของสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง  

▪  ประสบการณ์ในอดีตเกี่ยวกับการใช้ระบบสารสนเทศ หรือการใช้ระบบสารสนเทศไปในทางที่
ไม่ถูกต้อง 

▪  ขอบเขตส าหรับการเชื่อมต่อระบบสารสนเทศ 
▪  ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศอ่ืน ๆ และภาพรวมของระดับการป้องกันความ

มั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และสารสนเทศของ กฟผ. 
◦ กฏหมายและระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

▪  โครงสร้างระบบและการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย เช่น ระบบแบบกระจายศูนย์ (Distributed 
System) ระบบแบบรวมศูนย์  (Centralized System) หรือระบบแบบปิด  (Closed 
System) 

▪  การเข้าถึงจากสถานที่ก าหนดให้เฉพาะ เช่น การเข้าถึงจากภายในและภายนอกส านักงาน 
▪  ผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงระบบ 
▪  วิธีการพิสูจน์และยืนยันตัวตน 
▪  การควบคุมการเข้าถึง 
▪  วิธีการมอบสิทธิ (Authorization) 
▪  การแบ่งแยกหน้าที่ ในกระบวนการที่ ส าคัญ เช่น ผู้ที่ สามารถก าหนดค่าของระบบ 

(Configuration) ต้องไม่สามารถสร้างรายการธุรกรรมของผู้ใช้งานได้ 
▪  วิธีการตรวจสอบข้อมูลน าเข้า การประมวลผล และข้อมูลน าออก 
▪  การรองรับและความสามารถสูงสุดในการท างานของระบบที่ประมาณการ 
▪  ความมั่นคงปลอดภัยในการส่งผ่านข้อมูล 
▪  ความจ าเป็นของการใช้เครื่องมือการเข้ารหัส (Cryptographic Tools) เพ่ือการรักษา

ความลับ (Confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (Integrity) ของข้อมูล หรือการป้องกัน
การปฏิเสธความรับผิด (Non-Repudiation) 

▪  ข้อก าหนดความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศในระดับระบบสารสนเทศ (Application) 
ระดับโครงสร้าง (Infrastructure) ระดับระบบปฏิบัติการ (Operating System) และระดับ
ฐานข้อมูล (Database System) 

▪  วิธีการตรวจสอบและการควบคุม 
▪  การส ารองและการกู้คืนระบบ 
▪  การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
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2. ควบคุมดูแลการพัฒนาระบบให้มีความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และสารสนเทศตามคุณสมบัติ 
(Specification) ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และสารสนเทศ 

3. ควบคุมให้มีการทดสอบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และสารสนเทศของอุปกรณ์ประมวล
สารสนเทศหลัก เช่น การค้นหาช่องโหว่ของระบบปฏิบัติการ, Router, Firewall, ฐานข้อมูล ก่อนน า
ระบบใช้งานจริง  

4. ควบคุมดูแลสารสนเทศที่มีการเผยแพร่ออกสู่สาธารณะ ดังต่อไปนี้  
◦ จัดให้มีกระบวนการอนุมัติที่เป็นทางการก่อนจะมีการเผยแพร่สารสนเทศ ในการรักษาความ

ถูกต้องเชื่อถือได้  
◦ มีการรักษาความถูกต้องเชื่อถือได้ของสารสนเทศ โดยกลไกที่เหมาะสม เช่น Digital Signatures 
◦ ก าหนดสิทธิการเข้าถึงสารสนเทศที่มีการเผยแพร่ออกสู่สาธารณะให้เหมาะสมกับการเข้าใช้

บริการของผู้ใช้งานและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการทบทวนสิทธิ การ
เข้าถึงอย่างสม่ าเสมอ 

◦ ก าหนดให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น ที่จะเข้าแก้ไขเปลี่ยนแปลงสิทธิการเข้าถึงต่าง ๆ ได้ 
◦ จัดให้มีการทดสอบ เพ่ือหาจุดอ่อนและข้อผิดพลาด เช่น การประเมินช่องโหว่ทางเทคนิค 

(Vulnerability Assessment) การทดสอบเจาะระบบ (Penetration Testing) อย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง 

5. ควบคุมให้มีความมั่นคงปลอดภัยส าหรับการท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ดังต่อไปนี้ 
◦ ก าหนดสิทธิการเข้าถึงระบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ให้เหมาะสมกับการเข้าใช้บริการของลูกค้า

และหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการทบทวนสิทธิการเข้าถึงอย่างสม่ าเสมอ 
◦ ก าหนดให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายเท่านั้นที่จะเข้าแก้ไขเปลี่ยนแปลงสิทธิการเข้าถึงต่าง ๆ ได้ 
◦ บันทึกรายละเอียดการเข้าถึงระบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสิทธิต่างๆ ไว้ 

เพ่ือเป็นหลักฐานการตรวจสอบในกรณีเกิดปัญหา 
◦ จัดให้มีวิธีการตรวจสอบตัวตนและสิทธิในการใช้บริการของลูกค้าก่อนอนุญาตให้ใช้บริการ 
◦ จัดให้มีวิธีการตรวจสอบตัวตนและป้องกันการปฏิเสธความรับผิด ให้มีความเหมาะสมกับระดับ

ความเสี่ยง รูปแบบและมูลค่าของธุรกรรมที่ให้บริการ 
◦ จัดให้มีการควบคุมการเข้าถึงและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล ในฐานข้อมูลที่จัดเก็บข้อมูลที่ใช้ใน

การตรวจสอบตัวตน (Authentication Database)  
◦ จัดให้มีการบันทึกรายละเอียดการเข้าท าธุรกรรมของลูกค้า (Transaction Log) ไว้ เพ่ือใช้เป็น

หลักฐานการตรวจสอบ 
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◦ จัดให้มีวิธีการรับส่ง ประมวลผล และจัดเก็บสารสนเทศในลักษณะ ที่ปลอดภัยตามหมวดหมู่
สารสนเทศ ทั้งนี้สารสนเทศที่มีระดับการป้องกันความมั่นคงปลอดภัย “สูงสุด” ต้องมีวิธีในการ
รักษาความถูกต้องเชื่อถือได้และการรักษาความลับของข้อมูล เช่น 
▪  เทคโนโลยีการเข้ารหัสลับส าหรับข้อมูลลับ เช่น การเข้ารหัสลับข้อมูลที่อยู่ระหว่างการรับส่ง 

การเข้ารหัสลับข้อมูลตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง (End-to-End Encryption) การเข้ารหัสลับ
ข้อมูลในช่วงจัดเก็บ 

▪  การใช้ช่องทางที่มีความปลอดภัยสูงในการรับส่งข้อมูลลับ เช่น Secure Sockets Layer 
(SSL) 

▪  เท ค โน โล ยี กุ ญ แจส าธ ารณ ะ  (Public Key Infrastructure: PKI) ที่ ใช้ ส ร้ า ง  Digital 
Certificate และ Digital Signature เพ่ือใช้ตรวจสอบตัวตนก่อนการเข้าถึงข้อมูลลับ 

◦ จัดให้มีการทดสอบระบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือหาจุดอ่อนและข้อผิดพลาด เช่น การ
ป ระ เมิ น ช่ อ งโห ว่ ท าง เท ค นิ ค  (Vulnerability Assessment) การท ดส อบ เจ าะระบ บ 
(Penetration Testing) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

◦ การจัดเตรียมธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างคู่ค้า (Trading Partners) ต้องมีสัญญาที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษรซึ่งผูกมัดทั้งสองฝ่ายว่า ตกลงตามข้อสัญญาการค้านั้น รวมถึงรายละเอียดของการ
อนุญาต ข้อตกลงด้านบริการสารสนเทศ  

◦ จัดให้มีวิธีการตรวจสอบตัวตนและป้องกันการปฏิเสธความรับผิด ให้มีความเหมาะสมกับระดับ
ความเสี่ยง รูปแบบและมูลค่าของธุรกรรม ในการท าธุรกรรมออนไลน์ 

แนวปฏิบัติส าหรับผู้ดูแลระบบ 

1. ควบคุมให้หน้าแรกของเว็บไซต์หรือระบบงานที่หน่วยงานรับผิดชอบ ระบุผู้รับผิดชอบ และช่องทาง
การติดต่อผู้รับผิดชอบ 

2. บันทึกเหตุการณ์ (Log) การเข้าถึงระบบ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสิทธิต่าง ๆ ไว้ เพ่ือเป็นหลักฐานการ
ตรวจสอบในกรณีเกิดปัญหา 

3. ควบคุมดูแลให้เอกสารระบบถูกจัดเก็บในที่ปลอดภัยตามความเหมาะสม 

10.2 ความมั่นคงปลอดภัยในกระบวนการพัฒนาและกระบวนการสนับสนุนอื่น ๆ 

มาตรการ 

1. จัดตั้งกฎระเบียบส าหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์และระบบ และน ามาประยุกต์ใช้กับการพัฒนา 
2. ควบคุมการเปลี่ยนแปลงระบบภายในวงจรชีวิตการพัฒนา โดยใช้ขั้นตอนปฏิบัติส าหรับควบคุมการ

เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นทางการ 
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3. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพ้ืนฐานที่ใช้งาน ควรมีการทบทวนและทดสอบโปรแกรมประยุกต์ที่
ส าคัญ เพ่ือให้มั่นใจว่า ไม่มีผลกระทบทางลบต่อการด าเนินงานหรือความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
และสารสนเทศ 

4. จ ากัดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขซอฟต์แวร์ที่ซื้อมาจากผู้ผลิตให้สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้เท่าที่จ าเป็น 
และควรมีการควบคุมการเปลี่ยนแปลงแก้ไขท้ังหมดอย่างเข้มงวด 

5. ก าหนดหลักการส าหรับวิศวกรรมระบบอย่างปลอดภัย จัดท าเป็นเอกสาร ปรับปรุงให้ทันสมัย และ
ประยุกต์ใช้กับการจัดท าระบบใด ๆ 

6. จัดท าสภาพแวดล้อมที่มีการป้องกันอย่างเหมะสมส าหรับกระบวนการพัฒนาและเชื่อมโยงระบบ 
เพ่ือให้เกิดความม่ันคงปลอดภัยตลอดวงจรชีวิตของการพัฒนาระบบ 

7. ควบคุมและเฝ้าระวัง ติดตามกิจกรรมของการพัฒนาระบบที่ให้หน่วยงานอ่ืนด าเนินงานแทน 
(Outsource) 

8. ทดสอบความสามารถในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบตั้งแต่ช่วงการพัฒนา 
9. สร้างแผนการทดสอบ การตรวจรับ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ส าหรับระบบใหม่ และการปรับปรุง

ระบบ 

แนวปฏิบัติส าหรับหน่วยงาน 

1. ขออนุมัติพัฒนาระบบสารสนเทศ จากผู้บังคับบัญชาระดับผู้อ านวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป ก่อน
ด าเนินการพัฒนาระบบ 

2. ทบทวนและตรวจสอบระดับของสิทธิ (Authorization Levels) ของผู้ใช้งาน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
ของระบบที่ใช้งานจริง ให้สอดคล้องกับระดับสิทธิที่ได้ตกลงกัน 

3. ควบคุมให้มีการจัดท าเอกสารทางเทคนิค คู่มือการใช้งานระบบ หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องส าหรับ
ผู้ใช้งานและผู้ดูแลระบบ ภายหลังจากที่ได้พัฒนาแล้วเสร็จ ตลอดจนจัดให้มีการอบรมผู้ใช้งานตาม
ความเหมาะสม 

4. ในกรณีที่ผู้ขายหรือผู้เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ให้บริการหลังการขายในการดูแลและบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์
และระบบสารสนเทศ ต้องควบคุมดูแลการเข้าถึงซอฟต์แวร์และระบบสารสนเทศเพียงเท่าที่จ าเป็นต่อ
การให้บริการหลังการขายเท่านั้น พร้อมทั้งจัดเก็บบันทึกเหตุการณ์ (Audit Log) เพ่ือใช้ในการ
ตรวจสอบ 

5. ในกรณีที่ผู้ขายหรือผู้เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ให้บริการหลังการขายในการดูแลและบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์
และระบบสารสนเทศจากภายนอก (Remote Maintenance) ต้องก าหนดให้มีการขออนุมัติจาก
ผู้บังคับบัญชาระดับผู้อ านวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าข้ึนไป โดยระบุขอบเขต วัตถุประสงค์ และแผนงาน
การดูแลและบ ารุงรักษาระบบจากภายนอก และประสานงานกับผู้ดูแลระบบหรือผู้ที่เกี่ยวข้องให้มี
มาตรการควบคุม ดังนี้ 
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◦ จ ากัดสิทธิการเข้าถึงเพียงเท่าที่จ าเป็นต่อการให้บริการตามขอบเขตและวัตถุประสงค์ที่ระบุ 
◦ ถอดถอนสิทธิหรือเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านทันที ภายหลังการให้บริการแล้วเสร็จหรือภายหลังที่

สัญญาการให้บริการสิ้นสุด 
◦ จัดเก็บบันทึกเหตุการณ์ เพ่ือใช้ในการตรวจสอบ (Audit Log) กิจกรรมของผู้ขาย 

แนวปฏิบัติส าหรับผู้พัฒนาระบบ 

1. ประสานงานกับเจ้าของระบบสารสนเทศ ให้มีการขออนุมัติพัฒนาระบบจากผู้บังคับบัญชาระดับ
ผู้อ านวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไปก่อนด าเนินการพัฒนาระบบ 

2. ประสานงานกับเจ้าของระบบสารสนเทศ ให้มีการขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงระบบจากผู้บังคับบัญชา
ระดับผู้อ านวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไปก่อนด าเนินการเปลี่ยนแปลงระบบ 

3. ต้องมีการทดสอบการปรับปรุงระบบ ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงระบบปฏิบัติการ ระบบสนับสนุนต่าง ๆ 
ก่อนด าเนินการปรับปรุงระบบที่ให้บริการ 

4. ห้ามตั้งค่าปรับปรุงระบบโดยอัตโนมัติ (Auto Update) บนระบบสารสนเทศที่มีระดับการป้องกัน
ความมั่นคงปลอดภัย “สูง” และ “สูงสุด”  

5. หลีกเลี่ยงการปรับแต่ง เปลี่ยนแปลงแก้ไขซอฟต์แวร์ที่ซื้อมาจากผู้ผลิต หากจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลง
แก้ไขซอฟต์แวร์ จะต้องพิจารณาประเด็นดังต่อไปนี้ 
◦ ความเสี่ยงของการควบคุมและกระบวนการความสมบูรณ์แบบ 
◦ การได้รับความยินยอมจากผู้จ าหน่าย 
◦ ความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงแก้ไข โดยปรับปรุงโปรแกรมให้ทันสมัยตามมาตรฐานจาก

ผู้ผลิต 
◦ ผลกระทบในการบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์อันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงแก้ไข 
◦ ความเข้ากันได้กับซอฟต์แวร์อ่ืน ๆ ที่ใช้งานอยู่ 

6. น าเทคนิควิศวกรรมความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์และสารสนเทศมาใช้ ในขั้นตอนการพัฒนาระบบ
สารสนเทศที่มีช่องทางการรับเข้า (Input) และการส่งออก (Output) เช่น เทคนิคการพิสูจน์และ
ยืนยันตัวตนผู้ใช้งาน การควบคุมเซสชัน (Session) การกรองข้อมูล (Sanitisation) การยืนยันความ
ถูกต้องของข้อมูล (Data Validation) การลบชุดค าสั่งส าหรับแก้ไขข้อบกพร่อง (Debugging Code) 

7. พัฒนาระบบสารสนเทศ ให้สอดคล้องกับการจัดท าขั้นตอนการพิสูจน์และยืนยันตัวตน เพ่ือเข้าใช้งาน
ระบบให้มีความปลอดภัย 

8. ให้ตรวจสอบว่า การน าซอร์สโค้ดหรือซอฟต์แวร์ไลบรารี่ของผู้อ่ืนมาใช้งานจะไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
ของเจ้าของนั้น รวมทั้งให้ตรวจสอบด้วยโปรแกรมป้องกันโปรแกรมไม่พึงประสงค์ 

9. ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานหรือข้อมูลต่าง ๆ ในระหว่างที่ท าการพัฒนาและหากพบ
ข้อผิดพลาดให้ตรวจสอบหาสาเหตุและแก้ไข 
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10. ท าการทดสอบระบบบนเครื่องทดสอบที่ไม่ใช่เครื่องเซิร์ฟเวอร์ส าหรับให้บริการจริง 
11. จัดให้มีการทดสอบระบบ โดยผู้ใช้งานที่ต้องเกี่ยวข้องกับระบบนั้นเข้าร่วมท าการทดสอบ ก่อน

โอนย้ายระบบขึ้นเครื่องทีใ่ห้บริการจริง 

10.3 ข้อมูลส าหรับการทดสอบ 

มาตรการ 

1. เลือกข้อมูลส าหรับการทดสอบอย่างระมัดระวัง มีการป้องกันและควบคุมอย่างเหมาะสม 

แนวปฏิบัติส าหรับหน่วยงาน 

1. จัดท าทะเบียนบันทึกเหตุการณ์ของการส าเนาข้อมูลจากระบบที่ให้บริการจริง เพ่ือใช้ในการทดสอบ 
2. ควบคุมดูแลสิทธิการเข้าถึงระบบส าหรับการทดสอบในระดับเดียวกับระบบทีใ่ห้บริการจริง 

แนวปฏิบัติส าหรับผู้พัฒนาระบบ 

1. ประสานงานกับเจ้าของระบบสารสนเทศ เพ่ือขออนุญาตในการท าส าเนาข้อมูลจากระบบที่ให้บริการ
จริงไปใช้ทดสอบ 

2. ไม่น าข้อมูลจริง (Live Data) ที่มีระดับการป้องกันความมั่นคงปลอดภัย “สูง” และ “สูงสุด” มาใช้
ทดสอบระบบ 

3. ลบข้อมูลที่ใช้ในการทดสอบทันทีภายหลังการทดสอบเสร็จสิ้น 
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หมวด 11 ความสัมพันธ์กับผู้ส่งมอบ (Supplier Relationships) 

วัตถุประสงค์  

เพ่ือป้องกันทรัพย์สินของ กฟผ. ที่สามารถเข้าถึงได้โดยผู้ส่งมอบ และเพ่ือรักษาระดับความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์และสารสนเทศ และระดับการส่งมอบบริการให้สอดคล้องกับข้อตกลงที่จัดท าไว้ระหว่าง
องค์กรและผู้ส่งมอบ ซึ่งประกอบด้วย 2 เรื่อง ดังต่อไปนี้ 

1. ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และสารสนเทศในความสัมพันธ์กับผู้ส่งมอบ 
2. การบริหารจัดการการให้บริการของผู้ส่งมอบ 

11.1 ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และสารสนเทศในความสัมพันธ์กับผู้ส่งมอบ 

มาตรการ 

1. มีการตกลงข้อก าหนดความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และสารสนเทศกับผู้ส่งมอบ เพ่ือบรรเทาความ
เสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการเข้าถึงทรัพย์สินโดยผู้ส่งมอบ และจัดท าเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษร 

2. จัดท าข้อก าหนดความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และสารสนเทศที่เก่ียวข้องทั้งหมด และตกลงกับผู้ส่ง
มอบแต่ละรายที่อาจเข้าถึง ด าเนินงาน จัดเก็บ ติดต่อสื่อสาร หรือจัดหาส่วนประกอบโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. ข้อตกลงกับผู้ส่งมอบควรรวมถึงข้อก าหนดการจัดการความเสี่ยงเรื่องความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
และสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับห่วงโซ่อุปทานของบริการและผลิตภัณฑ์ 

แนวปฏิบัติส าหรับหน่วยงาน 

1. ประสานงานกับผู้ส่งมอบ เพ่ือท าการประเมินมาตรการควบคุมความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และ
สารสนเทศ โดยพิจารณาเลือกระดับความเคร่งครัดให้ตรงกับคุณลักษณะของโครงการ ตาม
แบบฟอร์มการพิจารณาโครงการตามเกณฑ์ประเมิน 

2. ปฏิบัติตาม “คู่มือปฏิบัติตามระดับมาตรการควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างส าหรับผู้ส่งมอบ” 
3. แจ้งขอยกเลิกบัญชีผู้ใช้งานส าหรับผู้ส่งมอบ เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงาน 
4. จัดให้มีการลงนามใน “บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และสารสนเทศ” และ 

“บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการรักษาข้อมูลเป็นความลับ” ระหว่างผู้ส่งมอบกับ กฟผ. แนบท้ายสัญญา 
5. อธิบายถึงเงื่อนไขการปฏิบัติงานความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และสารสนเทศให้แก่ผู้ส่งมอบ 
6. พิจารณาเปิดเผยหรือแลกเปลี่ยนสารสนเทศกับผู้ส่งมอบเท่าที่จ าเป็นและเป็นประโยชน์กับ กฟผ. 
7. ควบคุมดูแลเรื่องลิขสิทธิ์ ความเป็นเจ้าของซอร์สโค้ด (Source Code) และทรัพย์สินทางปัญญา 
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แนวปฏิบัติส าหรับผู้ส่งมอบ 

1. ประเมินมาตรการควบคุมความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และสารสนเทศ (แบบฟอร์มการพิจารณา
โครงการตามเกณฑ์ประเมิน) 

2. ลงนามใน “บันทึกข้อตกลงว่าด้วย ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และสารสนเทศ” และปฏิบัติตาม 
“แนวปฏิบัติความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และสารสนเทศ ส าหรับหน่วยงานภายนอก” 

3. ลงนามใน “บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการรักษาข้อมูลเป็นความลับ” 
4. ปฏิบัติตาม “คู่มือปฏิบัติตามระดับมาตรการควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างส าหรับผู้ส่งมอบ” 

11.2 การบริหารจัดการการให้บริการของผู้ส่งมอบ 

มาตรการ 

1. เฝ้าระวัง ทบทวน และตรวจสอบการให้บริการของผู้ส่งมอบอย่างสม่ าเสมอ 
2. บริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงการให้บริการของผู้ส่ งมอบ ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงและการพัฒนา 

นโยบาย ขั้นตอนปฏิบัติ และมาตรการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และสารสนเทศที่มีอยู่ โดย
ค านึงถึงระดับการป้องกันความมั่นคงปลอดภัยของทรัพย์สินสารสนเทศ ระบบ และกระบวนการทาง
ธุรกิจที่เก่ียวข้อง และควรมีการทบทวนการประเมินความเสี่ยงอีกครั้ง 

แนวปฏิบัติส าหรับหน่วยงาน 

1. เฝ้าระวังและทบทวนการให้บริการของผู้ส่งมอบ โดยก าหนดผู้รับผิดชอบซึ่งมีหน้าที่ในการติดตามการ
ปฏิบัติและบังคับใช้ตามข้อตกลงการให้บริการ เพ่ือให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามข้อสัญญาและเงื่อนไข
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และสารสนเทศ และมีการจัดการสถานการณ์รวมถึงแก้ไขปัญหา
ความมั่นคงปลอดภัยอย่างเหมาะสม 

2. ควบคุมดูแลการเปลี่ยนแปลงการให้บริการของผู้ส่งมอบ โดยค านึงถึงระดับการป้องกันความมั่นคง
ปลอดภัยของทรัพย์สินสารสนเทศ และมีการทบทวนการประเมินความเสี่ยงอีกครั้ง โดยการ
เปลี่ยนแปลงการให้บริการ พิจารณาดังนี้ 
◦ การเปลี่ยนแปลงและการปรับปรุงเครือข่ายให้ดีข้ึน 
◦ การใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ  
◦ การน าผลิตภัณฑ์ใหม่หรือรุ่นใหม่มาใช้ 
◦ การเปลี่ยนแปลงเครื่องมือและสภาพแวดล้อมส าหรับการพัฒนา 
◦ การเปลี่ยนแปลงสถานที่ทางกายภาพของอุปกรณ์และระบบสนับสนุนในการให้บริการ 
◦ การเปลี่ยนแปลงผู้ส่งมอบ 
◦ การท าสัญญารับช่วงกับผู้ส่งมอบรายอื่น 
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หมวด 12 การบริหารจัดการเหตกุารณ์ที่เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
และสารสนเทศ (Cyber and Information Security Incident Management) 

วัตถุประสงค ์

เพ่ือก าหนดวิธีการที่สอดคล้องและมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสถานการณ์ความมั่นคงปลอดภัย
ทางไซเบอร์และสารสนเทศ 

มาตรการ 

1. ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนปฏิบัติส าหรับการบริหารจัดการสถานการณ์ความมั่นคง
ปลอดภัย และน าไปปฏิบัติตาม เพ่ือให้มั่นใจได้ว่า การรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นไปอย่าง
รวดเร็วได้ผล และมีล าดับการด าเนินงานที่เหมาะสม 

2. รายงานเหตุการณ์ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และสารสนเทศที่พบอย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะ
เป็นไปได้ โดยผ่านทางช่องทางการรายงานและบริหารจัดการที่ก าหนดไว้ 

3. ผู้ปฏิบัติงานและคู่สัญญาที่ใช้งานระบบและบริการ ต้องจดบันทึกและรายงานจุดอ่อนความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์และสารสนเทศท่ีสังเกตพบหรือสงสัยในระบบหรือบริการที่ตนเองใช้งานอยู่ 

4. ประเมินเหตุการณ์ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และสารสนเทศ และควรตัดสินใจเหตุการณ์
เหล่านั้น หากเหตุการณ์ดังกล่าวถูกจัดหมวดหมู่ว่า เป็นเหตุการณ์ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
และสารสนเทศ 

5. ตอบสนองต่อสถานการณ์ความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์และสารสนเทศตามข้ันตอนปฏิบัติ 
6. น าความรู้ที่ได้จากการวิเคราะห์และการแก้ปัญหาสถานการณ์ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และ

สารสนเทศมาใช้ เพ่ือลดโอกาสหรือผลกระทบของสถานการณ์ในอนาคต 
7. ก าหนดและประยุกต์ใช้วิธีการในการบ่งชี้ การเก็บรวบรวม การได้มา และการเก็บรักษาทรัพย์สิน

สารสนเทศ ซึ่งสามารถใช้เป็นหลักฐานได้ 

แนวปฏิบัติส าหรับคณะท างาน EGAT CSIRT 

1. จัดท า “ทะเบียนรายชื่อผู้รับผิดชอบและหน้าที่” ในส่วนของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับความ
มั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และสารสนเทศ ซึ่งใช้ส าหรับการติดต่อหน่วยงานที่ส าคัญ เพ่ือให้สามารถ
ติดต่อหน่วยงานดังกล่าวได้ เมื่อเกิดเหตุหรือมีความจ าเป็น 

2. ทบทวนทะเบียนรายชื่อผู้รับผิดชอบและหน้าที่ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
3. รายงานเหตุการณ์ความมั่นคงปลอดภัย 
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◦ ในกรณีที่เป็นภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับไม่ร้ายแรง หรือสงสัยว่าอาจเป็นภัยคุกคามทาง 
ไซเบอร์ในระดับไม่ร้ายแรง ให้สรุปรายงานการเกิดเหตุการณ์ต่อคณะกรรมการดิจิทัล กฟผ . 

(คดท.) ทุกเดือน 
◦ ในกรณีที่เป็นภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับร้ายแรง ให้รายงานต่อผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระดับสูง (CIO) และคณะกรรมการดิจิทัล กฟผ . (คดท.) ภายใน 24 ชั่วโมง หลังพบว่าเป็นภัย
คุกคามทางไซเบอร์ในระดับร้ายแรง 

◦ ในกรณีที่เป็นภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับวิกฤต ให้รายงานต่อผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูง (CIO) คณะกรรมการดิจิทัล กฟผ . (คดท .) และคณะกรรมการบริหารส านักงาน
คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (กบส.) โดยทันที หลังพบว่า เป็นภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์ในระดับวิกฤต 

(1) การประเมินและการตัดสินใจต่อเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์และสารสนเทศ 
1. ประเมินแต่ละเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และสารสนเทศ พิจารณาลักษณะ

ของภัยคุกคามทางไซเบอร์ พร้อมทั้งบันทึกรายละเอียดของผลการประเมินและการตัดสินใจ 
◦ ในกรณีที่เป็นภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับไม่ร้ายแรง หรือสงสัยว่าอาจเป็นภัยคุกคามทาง 

ไซเบอร์ในระดับไม่ร้ายแรง ให้ด าเนินงานดังนี้ 
▪  ขออนุมัติผู้บังคับบัญชาระดับผู้อ านวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป ในการพิสูจน์หรือทดสอบ

ภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
▪  พิสูจน์หรือทดสอบภัยคุกคาม และด าเนินการแก้ไข 

◦ ในกรณีที่เป็นภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับร้ายแรง ให้ด าเนินงานดังนี้ 
▪  รวบรวมข้อมูล พยานเอกสาร พยานบุคคลหรือพยานวัตถุที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือวิเคราะห์

สถานการณ์ และประเมินผลกระทบจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
▪  แจ้งผู้ดูแลจัดการปัญหาที่เกี่ยวข้องกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ เพ่ือด าเนินการแก้ไข 
▪  ในกรณีเร่งด่วนหรือเหตุการณ์ที่มีความอ่อนไหวต่อความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และ

สารสนเทศ ในเบื้องต้นอาจรายงานตรงต่อผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) โดย
ต้องด าเนินการเป็นความลับและมีการจัดท าเอกสารเพ่ือรายงานในภายหลัง ทั้งนี้ผู้ปฏิบัติงาน
ที่เก่ียวข้องต้องติดตามเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง จนกระท่ังเหตุการณ์ได้แก้ไขเสร็จสิ้น 

◦ ในกรณีที่เป็นภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับวิกฤติ ให้ด าเนินงานดังนี้ 
▪  รวบรวมข้อมูล พยานเอกสาร พยานบุคคลหรือพยานวัตถุที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือวิเคราะห์

สถานการณ์ และประเมินผลกระทบจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
▪  แจ้งผู้ดูแลจัดการปัญหาที่เกี่ยวข้องกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ และหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญ

ภายนอก เพ่ือด าเนินการแก้ไข 
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▪  ในกรณีเร่งด่วนหรือเหตุการณ์ที่มีความอ่อนไหวต่อความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และ
สารสนเทศ ในเบื้องต้นอาจรายงานตรงต่อผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) โดย
ต้องด าเนินการเป็นความลับและมีการจัดท าเอกสารเพ่ือรายงานในภายหลัง ทั้งนี้ผู้ปฏิบัติงาน
ที่เก่ียวข้องต้องติดตามเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง จนกระท่ังเหตุการณ์ได้แก้ไขเสร็จสิ้น 

(2) การตอบสนองต่อสถานการณ์ความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์และสารสนเทศ 
1. รวบรวมพยานหลักฐานให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ภายหลังการเกิดเหตุการณ์ 
2. ประสานงานกับผู้ เชี่ยวชาญพิเศษ ในการจัดการหลักฐานการตรวจสอบ (Audit Trail) และ

พยานหลักฐานอย่างเหมาะสม โดยการใช้วิธีเก็บรวบรวมพยานหลั กฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ 
(Forensic Evidence) 

3. วิเคราะห์พยานหลักฐานความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และสารสนเทศ และยกระดับของเหตุการณ์
ตามความจ าเป็น 

4. บันทึกกิจกรรมการบริหารจัดการสถานการณ์ และบันทึกรายงานผลการรับมือหรือการแก้ไข
เหตุการณ ์

5. สื่อสารสถานการณ์ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และสารสนเทศ หรือรายละเอียดที่เกี่ยวข้องใด ๆ 
กับบุคคลภายใน/ภายนอก หรือองค์กรที่มีความจ าเป็นต้องทราบสถานการณ์ 

6. ปิดและบันทึกสถานการณ์อย่างเป็นทางการ เมื่อสถานการณ์ได้รับการแก้ไขแล้ว  

(3) การเรียนรู้จากสถานการณ์ความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์และสารสนเทศ 
1. รวบรวมการเรียนรู้รูปแบบของสถานการณ์  วิเคราะห์รายงานเหตุการณ์ที่ เกี่ยวกับความมั่นคง

ปลอดภัยทางไซเบอร์และสารสนเทศ พร้อมทั้งจัดท ารายงานสรุปให้คณะกรรมการดิจิทัล กฟผ . 
(คดท.) ทราบ ในที่ประชุม คดท. 

2. ก าหนดแนวทางในการรับมือกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และสารสนเทศ 
เพ่ือสามารถตอบสนองกับเหตุกาณ์อย่างเหมาะสมและทันท่วงที 

3. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานภายนอกรับทราบขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ส าหรับการรายงานเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และสารสนเทศ และการ
เตรียมการป้องกันเหตุการณ์ที่เก่ียวกับความม่ันคงปลอดภัยที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 

(4) การเก็บรวบรวมหลักฐาน 
1. หลักฐานประเภทเอกสารที่เป็นกระดาษ : ต้นฉบับของเอกสารที่เป็นกระดาษ ต้องมีการเก็บรักษา

อย่างมั่นคงปลอดภัยตลอดระยะเวลาของการสืบสวน โดยไม่ให้ต้นฉบับของเอกสารที่เป็นกระดาษ
เปลี่ยนแปลงไป พร้อมทั้งมีการจดบันทึกรายละเอียดการค้นพบ เช่น ชื่อและนามสกุลผู้ค้นพบ สถานที่
ค้นพบ เวลาที่ค้นพบ พยานที่ค้นพบ  
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2. หลักฐานประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : จัดท าส าเนาของสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบเคลื่อนย้ายได้ 
(Removable Media) ข้อมูลในหน่วยเก็บข้อมูล (Hard Disk) และหน่วยความจ า (Memory) ทั้งนี้ใน
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมหลักฐานต้องมีการบันทึกร่องรอย พร้อมทั้งมีพยานบุคคลในขณะปฏิบัติงาน 
อีกท้ังการส าเนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์และบันทึกร่องรอย ต้องจัดเก็บอย่างปลอดภัย เพ่ือป้องกันการแก้ไข
หรือเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต 

แนวปฏิบัติส าหรับผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานภายนอก 

1. เฝ้าระวังเหตุการณ์ท่ีเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และสารสนเทศ 
2. ในกรณีที่อุปกรณ์ประมวลผลสารสนเทศที่อยู่ในความรับผิดชอบ ถูกโจมตีหรือแพร่กระจายโดย

โปรแกรมไม่พึงประสงค์ ผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานภายนอก ต้องตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ประมวลผล
สารสนเทศท่ีอยู่ในข่ายต้องสงสัยจากเครือข่ายของ กฟผ. 

3. รายงานเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และสารสนเทศให้คณะท างาน EGAT 
CSIRT ทราบ โดยทันที ทางช่องทางต่อไปนี้ 

▪  IT Services : โทรศัพท์ - โทร.64599 
▪  EGAT CSIRT : E-mail – egatcert@egat.co.th 
▪  EGAT CSIRT : โทรศัพท์ - โทร. 64514 
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หมวด 13 ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และสารสนเทศของการบริหารจัดการ
ความต่อเนื่องทางธุรกจิ (Cyber and Information Security Aspects of 

Business Continuity Management) 

วัตถุประสงค์  

เพ่ือบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ และเพ่ือให้มั่นใจว่า สถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก
ส าหรับการประมวลผลสารสนเทศมีความพร้อมใช้งาน ซึ่งประกอบด้วย 2 เรื่อง ดังต่อไปนี้ 

1. ความต่อเนื่องด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และสารสนเทศ 
2. ระบบคู่ขนาน 

13.1 ความต่อเนื่องด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และสารสนเทศ 

มาตรการ 

1. มีข้อก าหนดส าหรับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และสารสนเทศ และความต่อเนื่องของการ
บริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และสารสนเทศ ในสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ เช่น 
ในช่วงวิกฤตหรือภัยพิบัติ 

2. ก าหนด จัดท าเอกสาร กระบวนการด าเนินงานและบ ารุงรักษา ขั้นตอนปฏิบัติและการควบคุม เพ่ือให้
มัน่ใจว่า ความต่อเนื่องส าหรับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และสารสนเทศในช่วงสถานการณ์ที่ไม่
พึงประสงค์อยู่ในระดับตามท่ีก าหนดไว้ 

3. ตรวจสอบการจัดตั้งและการด าเนินการควบคุมความต่อเนื่องส าหรับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
และสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้มั่นใจว่า มีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพในช่วงสถานการณ์ที่
ไม่พึงประสงค ์

แนวปฏิบัติส าหรับหน่วยงาน 

(1) การวางแผนความต่อเนื่องความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์และสารสนเทศ 
1. ระบุกระบวนการทางธุรกิจของหน่วยงาน และระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุน  
2. วิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจกับกระบวนการธุรกิจที่ส าคัญ (Business Impact Analysis:BIA)  
3. ระบุเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่งอาจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และสารสนเทศ และ

อาจท าให้การด าเนินงานหยุดชะงัก และระบุผลกระทบความเสี่ยงที่มีผลต่อความมั่นคงปลอดภัยทาง
ไซเบอร์และสารสนเทศ 
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4. จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และสารสนเทศ โดยต้อง
พิจารณาจากปัจจัยที่ส าคัญ เช่น ผลกระทบของการหยุดชะงัก ระยะเวลาที่ยอมรับได้ของการ
หยุดชะงัก ล าดับความส าคัญในการกู้คืนระบบ 

5. จัดท าแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) ส าหรับกระบวนการที่มี
ความส าคัญ โดยระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
◦ หน้าที่ความรับผิดชอบและกระบวนการสร้างความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
◦ ระดับความเสียหายที่ยอมรับได้ของสารสนเทศและบริการ 
◦ กระบวนการในการเตรียมความพร้อมส าหรับการกู้คืนและฟ้ืนฟูการด าเนินงาน 
◦ กระบวนการส าหรับการกู้คืนและฟ้ืนฟูการด าเนินงาน 
◦ รายชื่อผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติ ทั้งนี้รายชื่อต้องมีการระบุถึง  

หมายเลขประจ าตัว ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ หมายเลขโทรศัพท์
ส านักงาน  

◦ รายชื่อผู้ให้บริการหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ 
◦ สถานที่ตั้งของอุปกรณ์และระบบสนับสนุนต่าง ๆ 
◦ แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจต้องได้รับการอนุมัติจากผู้อ านวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป เพ่ือ

ประกาศใช้งาน 
6. ทบทวนและปรับปรุงแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
7. จัดเก็บแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ และเอกสารอ่ืนที่จ าเป็นต้องใช้ในการสนับสนุนแผนงานไว้ที่

ผู้รับผิดชอบ 1 ชุด และสถานที่ส ารอง 1 ชุด 
8. จัดท าแผนกู้คืนภาวะวิกฤต ส าหรับกระบวนการด าเนินงานของหน่วยงานที่ใช้ทรัพย์สินสารสนเทศที่มี

ระดับการป้องกันความมั่นคงปลอดภัย “สูง” หรือ “สูงสุด” เพ่ือให้มั่นใจว่าสามารถด าเนินงานได้
อย่างต่อเนื่อง 

(2) การด าเนินงานความต่อเนื่องความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์และสารสนเเทศ 
1. ควบคุมดูแลการแก้ไขและกู้คืนระบบ เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

และสารสนเทศ ดังต่อไปนี้ 
◦ ผู้ที่ท าการแก้ไขและกู้คืนระบบจริง ต้องเป็นผู้ดูแลระบบที่ได้รับมอบหมายตามทะเบียนรายชื่อ 
◦ จัดท าเอกสารแสดงรายละเอียดการแก้ไขและกู้คืนระบบ 
◦ จัดท ารายงานผลการแก้ไขและกู้คืน 

2. ก าหนดตารางการทดสอบของแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ โดยมีการระบุถึงรายละเอียด เช่ น วัน 
เวลา วิธีการทดสอบ และมีการทดสอบแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
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3. ทดสอบแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจในสถานการณ์หลาย ๆ รูปแบบ โดยท าการประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเตรียมความพร้อมของบุคลากร สถานที่ และกระบวนการทางเทคนิคในการ
กู้คืน และซักซ้อมเต็มรูปแบบ เพ่ือทดสอบความพร้อมของผู้ปฏิบัติงาน อุปกรณ์และระบบสนับสนุน 
และกระบวนการในการรับมือกับการหยุดชะงัก ดังนี้ 
◦ จ าลองเหตุการณ์ เพ่ืออบรมผู้ปฏิบัติงานถึงหน้าที่เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน และการจัดการเหตุฉุกเฉิน 
◦ ทดสอบการกู้คืนทางเทคนิค (Discovery Plan) เพ่ือให้มั่นใจว่า ระบบสารสนเทศสามารถกู้คืนได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
◦ ทดสอบการกู้คืนที่ศูนย์ส ารอง โดยมีการด าเนินธุรกิจขนานไปกับการกู้คืน  
◦ ทดสอบร่วมกับผู้ให้บริการหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้มั่นใจว่าในการเตรียมการของผู้ให้บริการ

หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ เป็นไปตามข้อก าหนดในสัญญา 
4. บันทึกผลการทดสอบพร้อมรายงานต่อผู้บริหารที่เกี่ยวข้องรับทราบ รวมทั้งน าผลการทดสอบมา

ปรับปรุงแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ 

(3) การตรวจสอบ ทบทวน และประเมินผลความต่อเนื่องความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์และสารสนเทศ 
1. ตรวจสอบความต่อเนื่องของการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และสารสนเทศ โดย

พิจารณาดังนี้ 
◦ การฝึกซ้อมและการทดสอบการท างานของกระบวนการ ขั้นตอนปฏิบัติ และการควบคุมความ

ต่อเนื่องความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และสารสนเทศ มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
ความต่อเนื่องความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และสารสนเทศ 

◦ ผลการด าเนินงานมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของความต่อเนื่องความมั่นคงปลอดภัยทาง 
ไซเบอร์และสารสนเทศ 

◦ ทบทวนความถูกต้องและความมีประสิทธิภาพของมาตรการความต่อเนื่องความมั่นคงปลอดภัย
ทางไซเบอร์และสารสนเทศ เมื่อระบบสารสนเทศ กระบวนการ ขั้นตอนปฏิบัติ และการควบคุม
ความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์และสารสนเทศ หรือกระบวนการและวิธีแก้ปัญหาในการบริหาร
จัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ/การบริหารจัดการการกู้คืนภาวะวิกฤตมีการเปลี่ยนแปลง 

13.2 ระบบคู่ขนาน 

มาตรการ 

1. จัดเตรียมสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับการประมวลผลข้อมูลให้เพียงพอกับระบบคู่ขนาน 
เพ่ือตอบสนองต่อข้อก าหนดของความพร้อมใช้งาน 
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แนวปฏิบัติส าหรับผู้ดูแลระบบ 

1. ทดสอบระบบคู่ขนาน หรือการกู้คืนที่ศูนย์ส ารองของระบบที่ส าคัญ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยระบบ
คู่ขนานหรือระบบที่ศูนย์ส ารองสามารถท าหน้าที่แทนระบบหลักได้ตามเป้าหมาย ในกรณีท่ีระบบหลัก
หยุดท างาน 
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หมวด 14 การปฏิบัติตามข้อก าหนด (Compliance) 

วัตถุประสงค์  

เพ่ือก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติส าหรับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 
ส่งผลให้การท าธุรกรรมกับ กฟผ. มีความมั่นคงปลอดภัย น่าเชื่อถือ มีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความ
เป็นส่วนตัว ซึ่งประกอบด้วย 2 เรื่อง ดังต่อไปนี้ 

1. การปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านกฎหมายและสัญญา 
2. การทบทวนความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และสารสนเทศ 

14.1 การปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านกฎหมายและสัญญา 

มาตรการ 

1. ระบุข้อก าหนดด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก าหนดในสัญญา และแนวทางที่จะตอบสนองต่อ
ข้อก าหนดเหล่านี้อย่างชัดเจนส าหรับแต่ละระบบ รวมทั้งจัดท าเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษร และ
ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

2. จัดท าขั้นตอนปฏิบัติที่ เหมาะสม เพ่ือให้มั่นใจว่า มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ และข้อก าหนดในสัญญาที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและทรัพย์สินทางปัญยา และการใช้งาน
ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์กรรมสิทธิ์ 

3. ป้องกันบันทึกข้อมูลจากการสูญหาย ถูกท าลาย ปลอมแปลง เข้าถึงและเปิดเผยที่ไม่ได้ รับอนุญาต 
ตามข้อก าหนดทางกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและสัญญาต่าง ๆ 

4. ความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีการด าเนินงานตามท่ีระบุไว้ในกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ และข้อสัญญาที่เกี่ยวข้อง 

1) การระบุข้อก าหนดด้านกฎหมายและสัญญาที่ต้องปฏิบัติตาม 

แนวปฏิบัติส าหรับหน่วยงาน 

1. ระบุข้อก าหนด ระเบียบ กฎหมาย และสัญญาที่ต้องปฏิบัติตาม ในกระบวนการด าเนินงานที่ใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือตรวจสอบให้มั่นใจว่า การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศยังคงด าเนินงาน
ภายในกรอบของข้อก าหนด ระเบียบ และกฎหมายต่าง ๆ 
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2) การป้องกันสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญา 

แนวปฏิบัติส าหรับหน่วยงาน 

1. ควบคุมให้ซอฟต์แวร์และเอกสารที่เกีุุยวข้องซึ่ง กฟผ. เป็นเจ้าของ ต้องมีข้อความที่แสดงลิขสิทธิ์อย่าง
ชัดเจน ดังต่อไปนี้ 
◦ สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2562 ตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
◦ Copyright©2019 by Electricity Generating Authority of Thailand 

2. จัดท าและดูแลรักษาทะเบียนลิขสิทธิ์และรายชื่อผู้ใช้งาน เพ่ือป้องกันสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญา 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
◦ ใบข้อตกลง (License Agreement) 
◦ จ านวนลิขสิทธิ์ (Number of Licenses) 
◦ รายชื่อผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ (User List) 
◦ เลขใบอนุญาต (License Keys) 
◦ สื่อบันทึกข้อมูล/ที่จัดเก็บ (Physical Media/Store Places) 
◦ คู่มือการใช้งาน (Software Manuals) 

3. ทบทวนทะเบียนลิขสิทธิ์และผู้ใช้งาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
4. ก าหนดผู้รับผิดชอบดูแลรักษาข้อพิสูจน์และหลักฐานของการเป็นเจ้าของใบอนุญาต ดิสก์ต้นแบบ 

(Master Disk) คู่มือ ฯลฯ และส่งมอบให้ผู้รับผิดชอบคนใหม่ เมื่อสิ้นสุดหน้าที่ 
5. ตรวจสอบซอฟต์แวร์ในเครื่องผู้ปฏิบัติงานทั้งหมด โดยเปรียบเทียบกับทะเบียนโปรแกรมที่ถูกลิขสิทธิ์

และทรัพย์สินทางปัญญา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
◦ ในกรณีที่พบว่า ผู้ปฏิบัติงานงานมีการติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา 

ต้องรายงานให้ผู้อ านวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไปรับทราบ และด าเนินการให้ผู้ที่มีหน้าที่
รับผิดชอบท าการถอดถอนโปรแกรมนั้น ภายใน 30 วัน และตรวจสอบโปรแกรมในเครื่อง
ผู้ปฏิบัติงานอีกครั้ง 

◦ บันทึกผลการด าเนินงานลงในทะเบียนบันทึกผลตรวจสอบการใช้ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

แนวปฏิบัติส าหรับผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานภายนอก 

1. ไม่ท าซ้ าหรือดัดแปลงซอฟต์แวร์ที่ กฟผ. เป็นเจ้าของ ไปยังสื่อบันทึกข้อมูล 
2. ไม่โอนย้ายซอฟต์แวร์ที่ กฟผ. เป็นเจ้าของ ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอ่ืน 
3. ไม่เปิดเผยซอฟต์แวร์ที่ กฟผ. เป็นเจ้าของ โดยไม่ได้รับอนุญาต 
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4. ไม่ด าเนินงานหรือมีส่วนร่วมในการท าซ้ า ดัดแปลง เผยแพร่ โอนย้าย หรือแลกเปลี่ยนเอกสาร 
สารสนเทศ ซอฟต์แวร์ หรือเครื่องมือใด ๆ อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา 

5. สารสนเทศหรือระบบสารสนเทศที่สร้างหรือพัฒนาโดยผู้ปฏิบัติงานในระหว่างการว่าจ้าง ถือเป็น
ทรัพย์สินและลิขสิทธิ์ของ กฟผ. 

หมายเหตุ เมื่อซื้อซอฟต์แวร์ถูกต้องตามกฎหมาย หากท าซ้ า เพ่ือป้องกันการสูญหายหรือเสียหาย (Back up) 
ไม่ถือว่า เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ 

3) การป้องกันบันทึกข้อมูล 

แนวปฏิบัติส าหรับหน่วยงาน 

1. ส าหรับสารสนเทศที่มีระดับการป้องกันความมั่นคงปลอดภัย “สูงสุด” ต้องจัดท าบัญชีการเก็บรักษา
สารสนเทศ เพ่ือให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด โดยบัญชีการเก็บรักษาสารสนเทศ ต้องครอบคลุม
เรื่องดังต่อไปนี้ 
◦ ประเภทของสารสนเทศ 
◦ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
◦ สถานที่จัดเก็บสารสนเทศ 
◦ ระยะเวลาการจัดเก็บรักษา 
◦ แนวปฏิบัติในการจัดเก็บและดูแลรักษา 

2. ควบคุมดูแลการจัดเก็บสารสนเทศตามระยะเวลาที่ก าหนดในบัญชีการเก็บรักษาสารสนเทศ 

4) ความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
ตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคล 

1. ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น 
2. เลขประจ าตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง เลขบัตรประกันสังคม เลขใบอนุญาตขับขี่ เลขประจ าตัว

ผู้เสียภาษี เลขบัญชีธนาคาร เลขบัตรเครดิต (การเก็บเป็นภาพส าเนาบัตรประชาชนหรือส าเนาบัตรอื่น 
ๆ ที่มีข้อมูลส่วนบุคคลที่กล่าวมา ย่อมสามารถใช้ระบุตัวบุคคลได้โดยตัวมันเอง จึงถือเป็นข้อมูลส่วน
บุคคล) 

3. ที่อยู่ อีเมล์ เลขโทรศัพท์ 
4. ข้อมูลอุปกรณ์หรือเครื่องมือ เช่น IP Address, MAC Address, Cookie ID 
5. ข้อมูลทางชีวมิติ (Biometric) เช่น รูปภาพใบหน้า ลายนิ้วมือ ฟิล์มเอกซเรย์ ข้อมูลสแกนม่านตา 

ข้อมูลอัตลักษณ์เสียง ข้อมูลพันธุกรรม 
6. ข้อมูลระบุทรัพย์สินของบุคคล เช่น ทะเบียนรถยนต์ โฉนดที่ดิน 
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7. ข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงไปยังข้อมูลข้างต้นได้ เช่น วันเกิดและสถานที่เกิด เชื้อชาติ สัญชาติ น้ าหนัก 
ส่วนสูง ข้อมูลต าแหน่งที่อยู่ (Location) ข้อมูลการแพทย์ ข้อมูลการศึกษา ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูล
การจ้างงาน 

8. ข้อมูลหมายเลขอ้างอิงที่เก็บไว้ในไมโครฟิล์ม แม้ไม่สามารถระบุไปถึงตัวบุคคลได้ แต่หากใช้ร่วมกับ
ระบบดัชนีข้อมูลอีกระบบหนึ่ง ก็จะสามารถระบุไปถึงตัวบุคคลได้ ดังนั้น ข้อมูลในไมโครฟิล์มจึงเป็น
ข้อมูลส่วนบุคคล 

9. ข้อมูลการประเมินผลการท างานหรือความเห็นของนายจ้างต่อการท างานของลูกจ้าง 
10. ข้อมูลบันทึกต่าง ๆ ที่ใช้ติดตาม ตรวจสอบกิจกรรมต่าง ๆ ของบุคคล เช่น Log File 
11. ข้อมูลที่สามารถใช้ในการค้นหาข้อมูลส่วนบุคคลอ่ืนในอินเทอร์เน็ต 
12. ข้อมูลติดต่อทางธุรกิจที่ระบุถึงตัวบุคคล 

แนวปฏิบัติส าหรับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

ข้อมูลเบื้องต้น 

1. จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และสารสนเทศที่เหมาะสม เพ่ือป้องกันการ
สูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอ านาจหรือโดยมิ
ชอบ และต้องทบทวนมาตรการดังกล่าวเมื่อมีความจ าเป็นหรือเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้มี
ประสิทธิภาพในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยที่เหมาะสม 

2. ในกรณีที่ต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้ปฏิบัติงานหรือบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 
ต้องมีมาตราการเพ่ือป้องกันไม่ให้ผู้นั้นใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอ านาจหรือโดยมิ
ชอบ 

3. จัดท า “ทะเบียนข้อมูลส่วนบุคคล” ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม 
วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภท ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วน
บุคคล ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

4. จัดท าตารางแสดงสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิ และวิธีการเข้าถึง
ข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งเงื่อนไขหรือสิทธิพิเศษเกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลนั้น 

5. จัดให้มีข้อตกลงการรักษาความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ดูแลระบบที่จัดเก็บ
ข้อมูลส่วนบุคคล 

6. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์หรือนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มาตรฐานและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และสารสนเทศ ต้องแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบ อย่างน้อย
ภายในระยะเวลา 15 วัน โดยการส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือประกาศไว้ในหน้าแรกของ
เว็บไซต์ 
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7. ระบุถึงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มาตรฐานและขั้นตอนการปฏิบัติงานความมั่นคงปลอดภัย
ทางไซเบอร์และสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ให้ผู้เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ 
(Web Site) ในระบบอินเทอร์เน็ตหรืออินทราเน็ตทั้งหลายได้ทราบว่า หากจะมีการเปลี่ยนแปลง
นโยบาย มาตรฐานและขั้นตอนการปฏิบัติงานดังกล่าวแล้ว จะใช้วิธีการใดในการแจ้งให้ผู้ใช้บริการ
ทราบ  

8. ในกรณีที่จะมีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เพ่ือการอย่างอ่ืนตามที่ก าหนดไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล มาตรฐานและขั้นตอนการปฏิบัติงานความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และสารสนเทศที่
เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ซึ่งแตกต่างไปจากเดิมนั้น ต้องได้รับ
ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเสียก่อน และหากไม่ได้รับความยินยอมดังกล่าว ต้องใช้
ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ก าหนดในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มาตรฐานและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานความมั่นคงปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับเดิมที่ใช้อยู่ ขณะที่
เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว การได้รับความยินยอมนั้น อาจจะรูปของหนังสือให้ความ
ยินยอมหรือในรูปของอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 

9. หากมีการเก็บบันทึกผู้เข้าชมเว็บไซต์ (Log Files) เช่น IP Address, เว็บไซต์ที่ชมต่อจากนี้ โดยได้มี
การเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าวกับข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ ต้องจัดให้มีการระบุถึงการด าเนินงาน 
รวมถึงวัตถุประสงค์ของการใช้งานข้อมูลดังกล่าว 

การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

1. การรวบรวมข้อมูลนั้น ต้องชอบด้วยกฎหมายและต้องใช้วิธีการที่เป็นธรรมและเหมาะสม 
2. ในกณีที่เป็นเว็บไซต์ที่แสดงข้อมูลทั่วไป ให้แสดงข้อความนโยบายและแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคล และในกรณีที่เป็นเว็บไซต์หรือระบบสารสนเทศที่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ต้องให้เจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลให้ความยินยอมด้วย 

3. การขอความยินยอมนั้นต้องแยกส่วนออกจากข้อความอ่ืนอย่างชัดเจน มีแบบหรือข้อความที่เข้าถึงได้
ง่ายและเข้าใจได้ รวมทั้งใช้ภาษาที่อ่านง่าย และไม่เป็นการหลอกลวงหรือท าให้เจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลเข้าใจผิดในวัตถุประสงค์ 

4. แจ้งต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบก่อนหรือในขณะที่จะด าเนินงานถึงรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
◦ ชื่อ หน่วยงานของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-

mail) 
◦ วัตถุประสงค์ของการรวบรวม และประโยชน์ต่อเจ้าของข้อมูล 
◦ ข้อมูลที่จัดเก็บ 
◦ วิธีการจัดเก็บ เช่น จากแบบฟอร์มที่ผู้ใช้งานกรอก จากคุกก้ี (Cookies) บนเว็บไซต์ 
◦ การประมวลผลข้อมูล การน าไปใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลอ่ืน 
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◦ ก าหนดระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 
◦ สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
◦ สิทธิในการปฏิเสธที่จะยินยอม หรือถอนความยินยอม และผลกระทบจากการปฏิเสธหรือถอน

ความยินยอม 

การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

1. จะต้องใช้ตามความเหมาะสม และเพ่ือวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานของ กฟผ . ภายใต้ขอบเขตที่
กฎหมายก าหนด 

2. ไม่มีการเปิดเผย ท าให้มีหรือปรากฏในลักษณะอ่ืนใด ซึ่งไม่ได้ก าหนดไว้โดยชัดแจ้งในวัตถุประสงค์ของ
การรวบรวมข้อมูล เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร หรือเป็น
การเปิดเผยดังต่อไปนี้  
◦ เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย 
◦ เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและการขอความยินยอมไม่สามารถด าเนินงาน

ได้ในเวลานั้น 
◦ เป็นไปเพ่ือประโยชน์ที่เกี่ยวกับชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภัยของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
◦ เป็นการใช้ข้อมูลตามปกติภายในวัตถุประสงค์ของการจัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลนั้น 
◦ ต่อหน่วยงานของรัฐที่ท างานด้วยการวางแผน หรือการสถิติ หรือส ามะโนต่าง ๆ ซึ่งมีหน้าที่ต้อง

รักษาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไว้ไม่ให้เปิดเผยต่อไปยังผู้อ่ืน 
◦ เป็นการให้เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาวิจัยหรือสถิติและได้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือการนั้นไว้เป็น

ความลับ โดยไม่ระบุชื่อหรือส่วนที่ท าให้รู้ว่าเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เก่ียวกับบุคคลใด 
◦ ต่อหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ เพ่ือการตรวจดูคุณค่าในการ

เก็บรักษา 
◦ ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพ่ือการป้องกันการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย การสืบสวน การ

สอบสวน  หรือการฟ้องคดี ไม่ว่าเป็นคดีประเภทใดก็ตาม 
◦ เป็นการให้ซึ่งจ าเป็น เพ่ือการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิตหรือสุขภาพของบุคคล 
◦ ต่อศาล และเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่มีอ านาจตามกฎหมายที่จะขอ

ข้อเท็จจริงดังกล่าว 
◦ กรณีอ่ืนตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกาที่เกี่ยวข้องกับ พรบ . ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 

2540  
◦ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลในข้อ (3) (4) (5) (6) (7) (8) และ (9) ตามเอกสารแนบท้าย

ของกฎกระทรวง พ.ศ. 2541 ออกตามความใน พรบ. ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540 โดยให้มี
การจัดท าบัญชีแสดงการเปิดเผยก ากับไว้กับข้อมูลข่าวสารนั้น   
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◦ เปิดเผยต่อหน่วยงานของ กฟผ. เพ่ือการน าไปใช้ตามอ านาจหน้าที่ 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่หน่วยงานภายนอก 

1. จัดท าสัญญา ซึ่งครอบคลุมถึงการคุ้มครองและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 
2. จัดท าทะเบียนผู้รับผิดชอบหน่วยงานภายนอก ผู้จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีข้อมูลดังต่อไปนี้ 

◦ ใครคือผู้เก็บรวบรวมหรือรับเอาข้อมูลไป  
◦ ใครบ้างเป็นผู้มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้  
◦ ข้อมูลประเภทใดที่จะมีการใช้ร่วมกันกับหน่วยงานภายนอก 
◦ ช่องทางติดต่อ หากผู้ใช้งานท าการตรวจพบหรือทราบว่า ข้อมูลที่เก็บไว้นั้นมีการรั่วไหล 

การรักษาและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล 

1. มีมาตรการด าเนินงานให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความ
เข้าใจผิด 

2. มีกระบวนการเก็บรักษาข้อมูล การปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ของข้อมูล เพ่ือป้องกันการเข้าถึง 

3. ให้เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด หรือนานกว่า เพ่ือให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ในการด าเนินงานของ กฟผ. 

4. เมื่อได้รับค าร้องขอของเจ้าของข้อมูล จะต้องตรวจสอบตัวตนของผู้ยื่นค าร้อง และด าเนินงานภายใน 
1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับค าร้องขอ ในกรณีที่ผู้ยื่นค าร้องขอเป็นบุคคลอ่ืน จะต้องเป็นบุคคลทีุุมีอ านาจ
ในการด าเนินงานแทนเจ้าของข้อมูล เช่น หนังสือมอบอ านาจ หรือผู้ปกครอง 

การท าลายข้อมูลส่วนบุคคล 

1. จัดให้มีระบบการตรวจสอบ เพ่ือลบหรือท าลายข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาการเก็บ
รกัษา หรือท่ีไม่เก่ียวข้องหรือเกินความจ าเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น 
หรือตามท่ีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลร้องขอ หรือที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ถอนความยินยอม  

2. เมื่อพ้นก าหนดระยะเวลา หรือไม่มีความจ าเป็นต้องเก็บข้อมูลอีกต่อไป หรือเจ้าของข้อมูลเพิกถอน
ความยินยอม จะต้องท าลายและลบข้อมูลส่วนบุคคลออกจากระบบการจัดเก็บ ภายใน 30 วัน 

3. ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลถูกเปิดเผยให้แก่บุคคลที่สาม หรือข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่สู่สาธารณะ 
จะต้องแจ้งให้บุคคลอ่ืนลบข้อมูลดังกล่าวด้วย ไม่ว่าข้อมูลนั้นจะอยู่ในรูปแบบใด ไม่ว่าต้นฉบับหรือ
ส าเนา หรือการเชื่อมโยง (Link) ใด ๆ ถึงข้อมูลส่วนบุคคลนั้น หากบุคคลที่สามไม่ได้ลบข้อมูล ให้ผู้
ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลด าเนินงานตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
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การสร้างความตระหนักให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง 

1. ท าหน้าที่สื่อสารและสร้างความตระหนักให้กับผู้ปฏิบัติงานที่ ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล 
ในเรื่องการเก็บรักษาสารสนเทศที่เป็นความลับ และนโยบายในการดูแลและป้องกันสารสนเทศ 

การใช้สิทธิในการเข้าถึงและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

1. เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอส าเนาเกี่ยวกับข้อมูลของตนเองได้ โดยท าบันทึกหรือหนังสือแจ้ง
เพ่ือเป็นหลักฐานในการขอส าเนาข้อมูล 

2. เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการตรวจสอบข้อมูลของตนเองได้ 
3. เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิแจ้ง เพ่ือให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ 

โดยกรอกแบบฟอร์ม บันทึก หรือหนังสือแจ้ง เพ่ือเป็นหลักฐานในการขอแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบ
ข้อมูล แต่ผู้ควบคุมข้อมูลสามารถปฏิเสธไม่ลบข้อมูล หรือระงับการประมวลผลตามค าร้องขอได้ ใน
กรณีดังต่อไปนี้  
◦ เพ่ือให้เป็นไปตามหน้าที่ ตามกฎหมาย ด าเนินงานตามหน้าที่เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ หรือ

เป็นการใช้อ านาจรัฐของผู้ควบคุมข้อมูล 
◦ เป็นการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษ เกี่ยวข้องกับประโยชน์สาธารณะทางด้านสุขภาพ

ของประชาชน หรือเพ่ือประโยชน์ทางด้านสุขภาพการวินิจฉัยโรคภาคใต้ความรับผิดชอบที่จะต้อง
รักษาความลับของผู้มีวิชาชีพ 

◦ เป็นการประมวลผล เพ่ือประโยชน์สาธารณะทางด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 
หรือสถิต ิ

◦ เป็นการประมวลผล เพ่ือก่อตั้ง ใช้ หรือการต่อสู้ตามสิทธิ เรียกร้องทางกฎหมาย 
◦ เป็นการประมวลผล เพ่ือป้องกันสิทธิของบุคคลที่สาม 

การด าเนินงานเมื่อมีข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล 

1. แจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลแก่ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่ชักช้า
ภายใน 72 ชั่วโมง นับแต่ทราบเหตุเท่าที่จะสามารถกระท าได้ เว้นแต่การละเมิดดังกล่าวไม่มีความ
เสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ในกรณีที่การละเมิดมีความเสี่ยงสูงที่จะมี
ผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ให้แจ้งเหตุการละเมิดให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ
พร้อมกับแนวทางการเยียวยาโดยไม่ชักช้าด้วย 

2. รายละเอียดในการแจ้งเจ้าของข้อมูลมีดังนี้ 
◦ ค าอธิบายลักษณะของการรั่วไหลของข้อมูล 
◦ ชื่อหรือข้อมูลการติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหรือผู้ประสานงาน 
◦ ผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากการที่ข้อมูลรั่วไหล 
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◦ มาตรการที่เสนอแนะให้เจ้าของข้อมูลกระท า เพ่ือรับมือกับกรณีดังกล่าวที่อาจจะลดผลร้ายที่อาจ
เกิดจากการที่ข้อมูลรั่วไหลได้ 

3. ด าเนินงานตามแนวปฏิบัติเรื่อง การบริหารจัดการเมื่อเกิดสถานการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยทาง 
ไซเบอร์และสารสนเทศ (Cyber and Information Security Incident Response Procedure) 

แนวปฏิบัติส าหรับผู้ดูแลระบบที่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล 

1. เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามค าสั่งที่ได้รับจากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น 
เว้นแต่ค าสั่งนั้นขัดต่อกฎหมายหรือบทบัญญัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

2. แจ้งให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงเหตุการณ์ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดข้ึน 
3. จัดท าและเก็บรักษาบันทึกรายการของกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

14.2  การทบทวนความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และสารสนเทศ 

มาตรการ 

1. ทบทวนอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับแนวทางในการบริหารจัดการและผลการจัดท าความมั่นคงปลอดภัย
ทางไซเบอร์และสารสนเทศตามรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญเกิดขึ้น 
โดยมีสิ่งส าคัญที่ควรทบทวน เช่น นโยบาย วัตถุประสงค์ มาตรการควบคุม ขั้นตอนปฏิบัติความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์และสารสนเทศ 

2. ผู้บริหารระดับต่าง ๆ ควรทบทวนการปฏิบัติตามนโยบาย มาตรฐานและแนวปฏิบัติความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์และสารสนเทศ และข้อก าหนดความมั่นคงปลอดภัยด้านอ่ืน ๆ ในงานที่เกี่ยวกับ
การประมวลผลข้อมูลและกระบวนการท างานภายใต้ความรับผิดชอบอย่างสม่ าเสมอ 

3. ทบทวนข้อก าหนดทางเทคนิคอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานและแนวปฏิบัติ
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และสารสนเทศ 

แนวทางการด าเนินงาน 

1. ให้มีการสุ่มตรวจประเมินโดยหน่วยงานตรวจประเมินภายนอก กฟผ. หรือหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ของ กฟผ. เป็นประจ าทุกปี 

2. รายงานผลการตรวจสอบและการแก้ไขต่อคณะกรรมการดิจิทัล กฟผ. (คดท.)  

แนวปฏิบัติส าหรับหน่วยงาน 

1. พิจารณาแก้ไขผลของการตรวจสอบ ซึ่งบ่งชี้ข้อบกพร่องของการควบคุมความมั่นคงปลอดภัยทาง 
ไซเบอร์และสารสนเทศ หรือการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติความม่ันคงปลอดภัยฯ ภายใน 
30 วัน ดังนี้ 
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◦ บ่งชี้หาสาเหตุของการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติความมั่นคงปลอดภัยฯ 
◦ ประเมินความจ าเป็นที่จะต้องแก้ไข เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติความมั่นคง

ปลอดภัยฯ 
◦ ด าเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม 
◦ ทบทวนการแก้ไข และบ่งชี้ความไม่เพียงพอในด้านต่าง ๆ หรือจุดอ่อนความมั่นคงปลอดภัยทาง 

ไซเบอร์และสารสนเทศท่ีพบ 
2. หากพบว่า มีการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติความมั่นคงปลอดภัยฯ ให้มีการจัดท ารายงาน

ผู้บังคับบัญชาระดับผู้อ านวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป ดังนี้ 
◦ บ่งชี้หาสาเหตุของการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติความมั่นคงปลอดภัยฯ 
◦ ประเมินความจ าเป็นที่จะต้องปฏิบัติการแก้ไข เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติความ

มั่นคงปลอดภัยฯ 
◦ จัดท าแนวทางปฏิบัติการแก้ไขอย่างเหมาะสม 
◦ ทบทวนการปฏิบัติการแก้ไข เพ่ือตรวจสอบประสิทธิผลของการแก้ไข และบ่งชี้ความไม่เพียงพอใน

ด้านต่าง ๆ หรือจุดอ่อนที่พบ 
3. หากพบว่า มีผู้ปฏิบัติงานละเมิดต่อมาตรฐานและแนวปฏิบัติความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และ

สารสนเทศ กฟผ. ให้มีการบันทึกไว้เป็นหลักฐานและรายงานผู้บังคับบัญชาเพ่ือว่ากล่าวตักเตือน 
ภายหลังหากพบว่าผู้ปฏิบัติงานนั้นยังกระท าการละเมิดต่อมาตรฐานและแนวปฏิบัติความมั่นคง
ปลอดภัยนี้อีกในครั้งต่อไป ให้มีการรายงานผู้บังคับบัญชาระดับผู้อ านวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป
เพ่ือพิจารณาด าเนินงานตาม “ข้อบังคับ กฟผ. ที่ 353 ว่าด้วย บุคคล หมวด 6 วินัย การลงโทษ การ
อุทธรณ์และการร้องทุกข์” 

4. บันทึกผลของการตรวจสอบและการปฏิบัติการแก้ไขท่ีด าเนินงานและเก็บรักษาไว้ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน
อ้างอิงส าหรับแสดงต่อผู้ตรวจสอบภายใน  

5. ควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามข้อก าหนดและกฎหมายต่าง ๆ 

แนวปฏิบัติส าหรับหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

1. ประสานงานกับหน่วยงาน เพ่ือสุ่มตรวจสอบมาตรฐานและแนวปฏิบัติความมั่นคงปลอดภัยทาง 
ไซเบอร์และสารสนเทศ กฟผ. อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยขอบเขตของการตรวจสอบต้องครอบคลุม
การติดตามผลการตรวจสอบในครั้งที่ผ่านมา  

2. รายงานผลของการตรวจสอบต่อผู้บังคับบัญชาระดับผู้อ านวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าข้ึนไป 
3. รายงานผลการตรวจสอบและการแก้ไขต่อคณะกรรมการดิจิทัล กฟผ. (คดท.)  
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4. การตรวจสอบข้อก าหนดทางเทคนิค ให้ประสานงานผู้เชี่ยวชาญเพ่ือร่วมกันตรวจสอบหรือใช้เครื่องมือ
ที่เหมาะสมตามความจ าเป็น และสามารถด าเนินงานเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้ดูแลระบบและหน่วยงาน
เจ้าของระบบ 
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ภาคผนวก 
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เกณฑ์ระดับการป้องกันความม่ันคงปลอดภัย 
 การจัดระดับการป้องกันความมั่นคงปลอดภัย ให้ประเมินในด้านความลับ (Confidentialy) ความ

สมบูรณ์ (Integrity) และการให้บริการ (Availability) ของทรัพย์สินสารสนเทศ โดยเกณฑ์ที่ได้รับสูงสุดให้ถือ
เป็นผลระดับการป้องกันความมั่นคงปลอดภัย 

1. ข้อมูล 

ระดับ ความลับ 
Confidential 

ความสมบูรณ์ 
Integrity 

ความพร้อมใช้งาน 
Availability 

สูงสุด ข้อมูลส่วนบุคคล/ข้อมูลลับ/ข้อมลู
ที่เปิดเผยแล้วเป็นการผิดข้อ
กฎหมาย/ข้อมูลส าคญัขององค์กร 

ข้อมูลห้ามแกไ้ข ใช้เป็นหลักฐาน/
ข้อกฎหมาย 

ข้อมูลต้องมีความพร้อมใช้งาน 
ภายใน 1 ชม. 

สูง ข้อมูลที่ใช้/รับรูเ้ฉพาะภายในฝ่าย
หรือหน่วยงาน 

ข้อมูลที่ต้องมีการตรวจสอบ/
อนุมัติความถูกต้องของข้อมูล 

ข้อมูลที่ต้องจัดเก็บเข้าระบบภายใน 
7 ชม. 

ปานกลาง ข้อมูลที่ใช้/รับรูเ้ฉพาะภายใน
องค์กร 

ข้อมูลที่ใช้ในการด าเนินงาน ข้อมูลทีต้องจัดเก็บเข้าระบบ ภยใน 
24 ชม. 

ต่ า ข้อมูลสาธารณะ ข้อมูลทีส่ามารถ
เปิดเผยได ้

ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ
ต่อสาธารณะ 

ข้อมูลทั่วไป สามารถรอเข้าระบบได้ 

2. แอปพลิเคชั่นและซอฟต์แวร์ 

ระดับ ความลับ 
Confidential 

ความสมบูรณ์ 
Integrity 

ความพร้อมใช้งาน 
Availability 

สูงสุด ซอฟต์แวร์/ระบบท่ีดูแลเกี่ยวกับ
การเข้ารหสั หรือการพิสูจนต์ัวตน 

ซอฟต์แวร์/ระบบท่ีรับข้อมลูแล้ว 
ห้ามมีการแก้ไขข้อมลู เช่น Log 
System 

ซอฟต์แวร์/ระบบท่ีใช้ควบคุมระบบ
หรืออุปกรณ์ใน Core Business 

สูง ซอฟต์แวร์/ระบบท่ีใช้เฉพาะ 
กฟผ. เท่านั้น หรือใช้ใน Core 
Business 

ซอฟต์แวร์/ระบบท่ีมีการรับข้อมลู 
แก้ไขข้อมูล 

ซอฟต์แวร์/ระบบท่ีใช้ใน Core 
Business 

ปานกลาง ซอฟต์แวร์/ระบบท่ีมีการใช้งาน
ร่วมกับหน่วยงานอื่น หรือ
สามารถให้หน่วยงานอื่นร่วมใช้
งานได ้

ซอฟต์แวร์/ระบบท่ีสนับสนุนการ
ท างานของระบบข้อมูล  เช่น 
ระบบฐานข้อมลู 

ซอฟต์แวร์/ระบบท่ีใช้ในส่วนของ 
Support Business 
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ระดับ ความลับ 
Confidential 

ความสมบูรณ์ 
Integrity 

ความพร้อมใช้งาน 
Availability 

ต่ า ซอฟต์แวร์ OpenSource ซอฟต์แวร์/ระบบท่ัวไป หรือแสดง
ข้อมูลเท่านั้น ไม่มีการรับค่าข้อมลู
จากผู้ใช้งาน เช่น เว็บไซต ์

ซอฟต์แวร์ส านักงาน หรือซอฟต์แวร์
ทั่วไป 

3. ฮาร์ดแวร์ 

ประเมินเฉพาะด้านความสมบูรณ์เท่านั้น 

ระดับ ความสมบูรณ์ 
Integrity 

สูงสุด อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดเก็บและประมวลผลของระบบ เมื่อมีข้อผดิพลาด ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน/ต่อ
ชีวิต/ต่อทรัพยส์ินอ่ืน ๆ 

สูง อุปกรณ์สนบัสนุนการท างานของระบบ เมื่อมีข้อผดิพลาด ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน/ต่อชีวิต/ต่อ
ทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น อุปกรณ์เครือข่าย 

ปานกลาง อุปกรณ์สนบัสนุนการท างาน เมื่อมีข้อผิดพลาด ไม่มีผลกระทบต่อการให้บริการขององค์กร เช่น PC 
Notebook 

ต่ า อุปกรณ์ทั่วไป ไม่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูล เช่น Printer Scanner 

4. งานบริการ 

พิจารณาเกณฑ์ตาม แอปพลิเคชัน/ซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์ โดยเกณฑ์ท่ีได้รับสูงสุด ให้ถือเป็นผลระดับ
การป้องกันความมั่นคงปลอดภัย 
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เหตุการณ์ที่เป็นช่องโหว่หรือภัยคุกคามทางไซเบอร์และสารสนเทศ 
ให้ผู้ปฏิบัติงาน และหน่วยงานภายนอกทุกคนเฝ้าระวังเหตุการณ์ที่เกิดหรือคาดว่าจะเกิดดังนี้ 

1. มีการใช้เอกสารลับเป็นกระดาษ Recycle 
2. ไม่ตั้งค่าหน้าจอ หรือไม่ออกจากระบบ เมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นระยะเวลานาน 
3. พบการใช้ซอฟต์แวร์ เพ่ือขโมยข้อมูลหรือดักข้อมูลในเครือข่าย  
4. ซอฟต์แวร์ไม่ได้ปรับปรุงตามค าแนะน าของเจ้าของผลิตภัณฑ์ 
5. ติดตั้งหรือใช้งานเครื่องมือ นอกเหนือซอฟต์แวร์ที่ได้รับอนุญาติ 
6. ละเมิดลิขสิทธิ์หรือลิขสิทธิ์หมดอายุการใช้งาน 
7. ผู้ดูแลระบบหรือผู้ใช้งานขาดความตระหนักในเรื่องความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และสารสนเทศ 

เช่น การตั้งรหัสผ่านคาดเดาได้ง่าย 
8. พบโปรแกรมไม่ประสงค์ดี ในเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหรือลูกข่าย 
9. พบการแพร่กระจาย Spam ในระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
10. ข้อบกพร่องทางไซเบอร์และสารสนเทศในแอพพลิเคชั่น 
11. พบการให้สิทธิการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง 
12. ใช้บัญชีผู้ใช้งานระดับ Administrator เช่น root ในการท างานเป็นประจ า 
13. ช่องโหว่ทางเทคนิคในระบบปฏิบัติการ 
14. เปิด Protocol และ/หรือ IP Service Port ที่ไม่ได้ใช้งาน  
15. สัญญาบ ารุงรักษาหมดอายุการใช้งาน 
16. มีการโจมตีเครื่องแม่ข่าย แต่ไม่ส าเร็จ 
17. ข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล 
18. หน้าเว็บไซต์ถูกเปลี่ยนแปลง 
19. ระบบสารสนเทศหรือระบบเครือข่ายถูกโจมตีจนไม่สามารถให้บริการได้ 
20. มีการโจมตีรหัสผ่าน เช่น การท า Brute Force ส าเร็จ 
21. ทรัพย์สินสารสนเทศ ได้แก่ อุปกรณ์ระบบสารสนเทศ อุปกรณ์ระบบเครือข่าย เครื่องลูกข่ายหาย หรือ

ถูกขโมย หรือถูกท าลาย 
22. ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน (ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ) ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ขัดข้อง ไม่สามารถ

ให้บริการได ้
23. เกิดการโจมตีระบบคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ในระดับที่สูงขึ้นกว่าภัยคุกคามทาง

ไซเบอร์ในระดับร้ายแรง โดยส่งผลกระทบรุนแรงต่อโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศใน
ลักษณะที่เป็นวงกว้าง จนท าให้ล้มเหลวทั้งระบบจนไม่สามารถควบคุมการท างานส่วนกลางของระบบ
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คอมพิวเตอร์ได้ หรือการใช้มาตรการเยียวยาตามปกติในการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาได้และมีความเสี่ยงที่จะลุกลาม ซึ่งอาจมีผลท าให้บุคคลจ านวนมากเสียชีวิตหรือระบบ
คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์จ านวนมากถูกท าลายเป็นวงกว้าง 

24. เกิดเหตุการณ์ท าให้ กฟผ. ตกอยู่ในภาวะคับขันหรือมีการกระท าความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตาม
ประมวลกฎหมายอาญา 

25. ช่องโหว่ของระบบยังไม่ได้แก้ไข 
26. ไม่มีการควบคุมการเข้าออกและก าหนดพ้ืนที่ส านักงานของบุคคลภายนอกท่ีดี 
27. มีการส่งรหัสผ่านหรือข้อมูลที่มีความลับทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ดูแลระบบ โดยไม่มีการ

เข้ารหัส 
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เกณฑ์ประเมินเหตุการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
การพิจารณาเพื่อใช้อ านาจในการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังต่อไปนี้ 

1. ภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับไม่ร้ายแรง  

หมายถึง ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีความเสี่ยงอย่างมีนัยส าคัญถึงระดับที่ท าให้ระบบคอมพิวเตอร์ที่
ส าคัญของ กฟผ. หรือการให้บริการของ กฟผ. ด้อยประสิทธิภาพลง 

2. ภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับร้ายแรง  

หมายถึง ภัยคุกคามที่มีลักษณะการเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญของการโจมตีระบบคอมพิวเตอร์  
คอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ โดยมุ่งหมาย เพ่ือโจมตีโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญของ กฟผ. และการโจมตี
ดังกล่าวมีผลท าให้ระบบคอมพิวเตอร์ที่ส าคัญหรือโครงสร้างส าคัญทางสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ
ของโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญของ กฟผ. ไม่สามารถท างานหรือให้บริการได้ 

3. ภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับวิกฤต 

มีลักษณะดังต่อไปนี้ 

 เป็นภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่เกิดจากการโจมตีระบบคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่สูงขึ้น
กว่าภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับร้ายแรง โดยส่งผลกระทบรุนแรงต่อโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทาง
สารสนเทศของ กฟผ. ในลักษณะที่เป็นวงกว้าง จนท าให้การท างานของ กฟผ. หรือการให้บริการของ
โครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญของ กฟผ. ที่ให้กับประชาชนล้มเหลวทั้งระบบ จน กฟผ. ไม่สามารถควบคุมการ
ท างานส่วนกลางของระบบคอมพิวเตอร์ของ กฟผ . ได้ หรือการใช้มาตรการเยียวยาตามปกติในการแก้ไข
ปัญหาภัยคุกคามไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ และมีความเสี่ยงที่จะลุกลามไปยังโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญอ่ืน 
ๆ ของประเทศ ซึ่งอาจมีผลท าให้บุคคลจ านวนมากเสียชีวิตหรือระบบคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ 
ข้อมูลคอมพิวเตอร์จ านวนมากถูกท าลายเป็นวงกว้างในระดับประเทศ 

 เป็นภัยคุกคามทางไซเบอร์อันกระทบหรืออาจกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือเป็นภัยต่อ
ความมั่นคงของรัฐหรืออาจท าให้ประเทศหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของประเทศตกอยู่ในภาวะคับขันหรือมีการ
กระท าความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา การรบหรือการสงคราม ซึ่ง
จ าเป็นต้องมีมาตรการเร่งด่วน เพ่ือรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เอกราชและบูรณภาพแห่งอาณาเขต ผลประโยชน์ของ
ชาติ การปฏิบัติตามกฎหมาย ความปลอดภัยของประชาชน การด ารงชีวิตโดยปกติสุขของประชาชน  การ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ความสงบเรียบร้อยหรือประโยชน์ส่วนรวม หรือการป้องปัดหรือแก้ไขเยียวยาความ
เสียหายจากภัยพิบัติสาธารณะอันมีมาอย่างฉุกเฉินและร้ายแรง  
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