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(ร่าง)
ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
เรื่อง หลักเกณฑ์การให้บริการ Cloud Computing พ.ศ. .....
---------------------------เนื่ องจากมีก ารใช้บ ริ ก าร Cloud Computing ในการให้ บริก ารธุร กรรมทางอิ เล็ กทรอนิ กส์ อ ย่ า ง
แพร่หลาย เพื่อให้การบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวกับ บริการ Cloud Computing มีความมั่นคง
ปลอดภัย มีความน่าเชื่อถือตลอดจนมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
อาศัยอานาจตามความมาตรา ๓๗ (๕) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.
๒๕๔๔ คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ จึง กาหนดหลักเกณฑ์การให้บริการ Cloud Computing
ดังต่อไปนี้
ข้ อ ๑ ก าหนดให้ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร Cloud Computing ควรด าเนิ น การตามแนวทางหลั ก เกณฑ์ ก าร
ให้บริการ Cloud Computing ท้ายประกาศนี้
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่

พ.ศ. ......

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประธานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
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หลักเกณฑ์การให้บริการ Cloud Computing
๑. บทนา
เนื่องจากปัจจุบันทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์อย่างแพร่หลาย
โดยใช้ Cloud Computing เป็นเทคโนโลยีพื้นฐานในการให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ซึ่งพบว่า
ยังไม่มีหน่วยงานภาครัฐกาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ หรือแนวทางที่เกี่ยวกับให้บริการ Cloud Computing
เพื่อส่ งเสริ มและพัฒ นาการให้ บ ริ การ Cloud Computing ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางอิเล็ กทรอนิกส์ ให้ มี
ความมั่นคงปลอดภัย ความน่าเชื่อถือตลอดจนมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล คณะกรรมการธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ จึงเห็นควรกาหนดหลักเกณฑ์การให้บริการ Cloud Computing
๒. คานิยาม
“บริการ Cloud Computing” หมายถึง
๑) การให้บริการอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล เครือข่าย เป็นต้น หรือ
๒) การให้บริการซอฟต์แวร์ หรือ
๓) การให้บริการสภาพแวดล้อมสาหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ การกระจายข้อมูล การบริหารจัดการ
ซอฟต์แวร์ การใช้ประโยชน์จากข้อมูล เป็นต้น หรือ
๔) การให้บริการใดที่เป็นการรวมกันของบริการสองอย่างขึ้นไป จาก ข้อ ๑) ถึง ๓) หรือ
๕) การให้บริการอื่นที่ประกาศกาหนด
“ผู้ให้บริการ”หมายถึง ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการ Cloud Computing
๓. หลักเกณฑ์การให้บริการ Cloud Computing
๓.๑ การจัดทานโยบายและแนวทางปฏิบัติขององค์กร
เพื่อกาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในองค์กรของผู้ให้บริการ โดยมีสาระสาคัญดังต่อไปนี้
๓.๑.๑ มาตรการป้ อ งกั น กระบวนการท างาน ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารจะควรมี ก ารจั ด ท านโยบายและ
แนวปฏิบัติว่าด้วยความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ การพัฒนาทรัพยากรบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
ความมั่ น คงปลอดภั ย ของข้ อ มู ล การประเมิ น สิ น ทรั พ ย์ การจั ด การเปลี่ ย นแปลง การบริ ห ารความเสี่ ยง
กระบวนการตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉิน การจัดทาแผนเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉิน การติดตามดูแล
การให้บริการ กระบวนการจ้างช่วงต่อ (สัญญา) และการปฏิบัติอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนด
๓.๑.๒ มาตรการป้องกันทางกายภาพ ผู้ให้บริการควรจัดให้มีมาตรการในการป้องกันสาหรับ
ความมั่นคงปลอดภัยและสิ่งอานวยความสะดวกในการประมวลผลข้อมูลทางกายภาพ เช่น การกาหนดควบคุม
พื้นที่ ความปลอดภัยในพื้นที่หวงห้าม การควบคุมการเข้าออกพื้นที่
๓.๑.๓ มาตรการป้องกันทางเทคนิค ผู้ให้บริการควรจัดให้มีมาตรการในป้องกัน สาหรับความ
มั่นคงปลอดภั ยและความน่ าเชื่ อถื อทางเทคนิ ค เช่น โครงสร้างระบบเสมื อน (Virtual infrastructure) และ
สภาพแวดล้ อมของระบบ การควบคุมการเข้าถึง การยืนยันตัว ตน การตรวจสอบสิ ทธิของผู้ ใช้งานระบบ
ความมั่น คงปลอดภัย เครื อข่าย การคุ้มครองข้อมูล และการเข้ารหั ส การวิเคราะห์ ออกแบบจัดทาระบบ
ตามวั ฎ จั ก รการพั ฒ นาระบบงาน (System development Life Cycle : SDLC) แนวทางการรั ก ษา
ความปลอดภั ย ในการพั ฒ นาซอฟต์ แ วร์ แ ละ Application Programming Interface (API) และแนวทาง
ในการรักษาความปลอดภัยการจ้างบุคคลภายนอก (Outsourcing)
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๓.๒ ประสิทธิภาพการให้บริการ
เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์การให้บริการ ผู้ให้บริการควรคานึงถึงคุณภาพการให้บริการเป็นสาคัญ และ
ควรแสดงรายละเอียดการให้บริการในข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) โดยมี
สาระสาคัญดังต่อไปนี้
๓.๒.๑ ความพร้อมใช้งาน (Availability) ผู้ให้บริการควรแสดงให้ผู้ใช้บริการมั่นใจถึงบริการที่
ได้รับ เช่น ร้อยละของเวลาที่พร้อมให้บริการ (Uptime)
๓.๒.๒ ระยะเวลาการตอบสนอง (Response Time) ผู้ให้บริการควรระบุระยะเวลาการตอบสนอง
ต่ อ เหตุ ก ารณ์ ซึ่ ง เป็ น ระยะเวลานั บ แต่ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารแจ้ ง ความประสงค์ แ ละผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารได้ ด าเนิ น การต่ อ
ความประสงค์นั้ น โดยระยะเวลาการตอบสนองเป็ นหลั ก การพิจารณาที่ส าคั ญของผู้ ใช้บริ การ บางกรณี
การตอบสนองล่าช้ากว่ากาหนดส่งผลให้เกิดความเสียหาย
๓.๒.๓ ความสามารถรองรับปริมาณงาน ผู้ให้บริการควรระบุ จานวนปริมาณการเชื่อมต่อสูงสุด
พร้อมกัน จานวนปริมาณการใช้งานของผู้ใช้บริการพร้อมกัน จานวนปริมาณทรัพยากรของระบบที่รองรับการ
ใช้งาน และจานวนงาน (Throughput) เพื่อเป็นข้อมูลสาคัญแก่ผู้ใช้บริการ
๓.๒.๔ การบริการสนับสนุน ผู้ให้บริการควรจัดให้มีช่องทางและกาหนดช่วงเวลาที่ผู้ใช้บริการ
สามารถแจ้ งปั ญหา หรื อติดต่อสอบถามจากผู้ ให้ บริการได้ เช่น การกาหนดให้ ผู้ ใช้บริการสามารถติดต่อ
ผู้ให้บริการได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง และระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาการใช้งานตั้งแต่เริ่มต้นจนปัญหานั้นสิ้นสุด
๓.๒.๕ กระบวนการยุติสัญญา กรณีผู้ใช้บริการ หรือผู้ให้บริการต้องการยุติข้อตกลงการให้บริการ
ผู้ให้บริการควรดาเนินการตามขั้นตอนที่ได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบไว้ก่อนล่วงหน้า เช่น ระยะเวลาสาหรับการ
เข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้บริการ และระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลของผู้ให้บริการ
๓.๓ การรักษาความมั่นคงปลอดภัย
เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์การรักษาความมั่นคงปลอดภัยในระบบสารสนเทศ ผู้ให้บริการควรแสดง
รายละเอียดในข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) โดยมีสาระสาคัญดังต่อไปนี้
๓.๓.๑ ความน่ าเชื่อถือของบริการ ผู้ ให้ บริการควรจัดให้ มีการควบคุมความมั่นคงปลอดภั ย
การบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ และการจัดให้มีระบบฉุกเฉินสารอง โดยอ้างอิงตามมาตรฐานสากล
๓.๓.๒ การพิสูจน์ตัวตนและการอนุญาต ผู้ให้บริการควรจัดให้มีกระบวนการพิสูจน์ตัวตนเพื่อเป็น
การตรวจสอบความเป็นตัวตนของผู้มีสิทธิในการเข้าใช้งาน ระยะเวลาเวลาในการดาเนินการเพิ่มหรือถอนสิทธิ์
ผู้ใช้งานที่เหมาะสม การป้องกันการเข้าใช้งานจากผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ การกาหนด Authentication Level และการ
ควบคุมการอนุญาตการเข้าถึงการใช้งานจากบุคคลภายนอกที่สนับสนุนการให้บริการ (Outsourcing)
๓.๓.๓ การเข้ารหั ส ผู้ ให้ บ ริ การควรจัดให้ มี การเข้ารหั ส ในการแปลงข้อมูล เพื่อปกปิดข้อมูล
ป้องการเข้าถึง การแก้ไข และการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต การกาหนดการเข้ารหัสให้สอดคล้องกับ Data
Classification และจั ดให้ มี น โยบายการควบคุมกุญแจส าหรับการเข้ารหั ส (Key Access Control Policy)
ตามความเหมาะสม
๓.๓.๔ การรายงานเหตุการณ์และการจัดการรักษาความมั่นคงปลอดภัย เนื่องจากการเกิด
เหตุการณ์เกี่ย วกับ ความมั่น คงปลอดภัย ของข้ อมูล อาจจะส่ งผลต่อ ความมั่นคงทางธุรกิจ โดยการจัดการ
เหตุการณ์และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล เริ่มตั้งแต่กระบวนการตรวจพบเหตุการณ์ การรายงาน
เหตุการณ์ การประเมิน การตอบสนอง การแก้ปัญหา และการเรียนรู้จากเหตุการณ์ความปลอดภัยที่เกิดขึ้น
๓.๓.๕ การบันทึกและการตรวจสอบข้อมูลการใช้งานระบบ ผู้ให้บริการควรจัดให้มีการบันทึก
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการและการใช้งานบริการ Cloud Computing เพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูล
ย้อนหลังได้
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๓.๓.๖ การตรวจสอบขั้นตอนกระบวนการทางานและความปลอดภัย ผู้ให้บริการควรจัดให้มี
การตรวจสอบกระบวนการทางานและความปลอดภัย อย่างเป็นระบบ มีความเป็นอิสระ มีขั้นตอนการทางาน
ที่มีเอกสารหลักฐาน และกาหนดสิทธิของผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบภายนอก เป็นประจาอย่างสม่าเสมอ
โดยหลักฐานการตรวจสอบที่ใช้และหลักเกณฑ์ถูกกาหนดตามข้อกาหนด หรือตามการรับรองในแต่ละประเภท
การให้บริการ
๓.๓.๗ การจัดการช่องโหว่ ผู้ให้บริการควรจัดให้มีการตรวจสอบ ประเมิน และบริหารจัดการ
ช่องโหว่ หรือจุดเสี่ยงในระบบ กระบวนการรักษาความปลอดภัยของระบบ การควบคุมภายใน หรือการใช้งาน
ที่อาจถูกน าไปใช้ห รื อถูกเรี ย กใช้โ ดยภัย คุกคาม รวมถึง การทดสอบระบบความปลอดภัย Vulnerability
Assessments และ Penetration Testing โดยจะต้ อ งด าเนิ น การตามมาตรการ และวิ ธี ก ารที่ เ หมาะสม
เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดความเสียหาย
๓.๓.๘ ธรรมาภิ บ าล กรณี ก ารเปลี่ ย นการให้ บ ริ ก ารอั น เนื่อ งมากจากการปรั บ ปรุ ง อั พ เดต
ซอฟต์ แ วร์ ที่ อ าจส่ ง ผลกระทบกระบวนการท างาน ช่ อ งทางการให้ บ ริ ก ารหรื อ รายละเอี ย ดในข้ อ ตกลง
การให้บริการผู้ ให้บ ริ การควรจั ดให้ มีการแจ้งให้ผู้ ใช้บริการทราบล่ว งหน้าในระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่ อ ให้
ผู้ใช้บริการเตรียมพร้อมในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
๓.๔ การจัดการข้อมูล
เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์ในการบริการจัดการข้อมูล ผู้ให้บริการควรแสดงรายละเอียดในข้อตกลง
ระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) โดยมีสาระสาคัญดังต่อไปนี้
๓.๔.๑ การจัดประเภทข้อมูล ข้อมูลที่ใช้ใน Cloud Computing ประกอบด้วย ๓ ประเภท ได้แก่
ข้ อ มู ล ของผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร ข้ อ มู ล ของผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร และข้ อ มู ล ที่ เ กิ ด จากการประมวลผลข้ อ มู ล ของผู้ ใ ช้บ ริการ
โดยผู้ให้บริการ (Derived Data) ผู้ให้บริการควรจัดให้มีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลของผู้ใช้บริการ
และการกาหนดขอบเขตและแนวปฏิบัติต่อข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้นจากข้อมูลของผู้ใช้บริการโดยผู้ให้บริการ และ
กาหนดสิทธิในการตรวจสอบข้อมูลที่เกิดขึ้นของผู้ใช้บริการ
๓.๔.๒ การจัดเก็บ สารองข้อมูล และการเรียกคืนข้อมูล ผู้ให้บริการควรจัดให้มีการจัดเก็บสารอง
ข้อมูลให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน โดยกาหนดระยะเวลา ความถี่การดาเนินการ วิธีการ และการเก็บรักษา
ที่ เ หมาะสม ในกรณี ที่ ข้ อ มู ล ปั จ จุ บั น ถู ก ท าลายหรื อ ได้ รั บ ความเสี ย หายส่ ง ผลท าให้ ไ ม่ ส ามารถใช้ ง านได้
ผู้ให้บริการจะต้องดาเนินการเรียกคืนข้อมูลเพื่อให้เกิดความพร้อมในการใช้งานตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงการ
ให้บริการ
๓.๔.๓ วงจรชีวิตของข้อมูล ผู้ให้บริการควรจัดให้มีนโยบายและแนวปฏิบัติที่เหมาะสมในการ
บริหารจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและการทาลายข้อมูล
๓.๔.๔ การโอนย้ า ยข้ อ มู ล กรณี ยุ ติ ข้ อ ตกลงการให้ บ ริ ก าร ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารควรมี น โยบายและ
แนวปฏิบัติในการส่งออกข้อมูล โดยกาหนดรูปแบบ กระบวนการส่งออก และอัตราความเร็วขั้น ต่าในการ
โอนย้ายข้อมูลตามความเหมาะสม การกาหนด Existing Plan
๓.๕ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ให้บริการควรแสดงรายละเอียด
ในข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) โดยมีสาระสาคัญดังต่อไปนี้
๓.๕.๑ แนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ผู้ให้บริการควรจัดให้มีนโยบาย แนวทางปฏิบัติ มาตรการ
หรือมาตรฐานที่สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
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๓.๕.๒ การระบุวัตถุประสงค์ ผู้ให้บริการไม่สามารถดาเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ปราศจาก
ความยิ นยอมของเจ้ าของข้ อมูลได้ ทั้งนี้ ผู้ ให้ บริการควรระบุวั ตถุ ประสงค์ และความยิ นยอมในการรวบรวม
เก็บรักษา การใช้ และการเปิดเผยข้อมูล ให้ชัดเจน
๓.๕.๓ การเก็บรักษาข้อมูลเท่าที่จาเป็น ผู้ให้บริการควรกาหนดระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล
ชั่วคราวที่เหมาะสม และการกาหนดระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลหลัง จากมีการแจ้งให้ทาลายข้อมูล โดย
ควรระบุให้ชัดเจนในข้อตกลงการให้บริการ ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการมีหน้าที่รับผิดชอบต้องตรวจสอบว่าข้อมูลส่วน
บุคคลที่ถูกทาลายแล้ว (ทั้งผู้ให้บริการ และผู้รับจ้างต่อ) กรณีข้อมูลชั่วคราวที่ ถูกสร้างระหว่างการให้บริการ
และอาจจะไม่ถูกทาลายในทันที เนื่องจากเหตุผลทางเทคนิค อาจจะต้องตรวจสอบระยะเวลาในการทาลาย
ข้อมูลชั่วคราวด้วย
๓.๕.๔ การใช้ เก็ บ รั ก ษา และการเปิ ด เผย ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารควรแจ้ ง ให้ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารทราบว่ า
ผู้ให้บริการจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการจัดเก็บ รวบรวมไว้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการ
หรือเป็นกรณีที่กฎหมายกาหนดหรือเป็นการเปิดเผยแก่หน่วยงานที่มีอานาจตามกฎหมาย หรือตามคาสั่งศาล
๓.๕.๕ ความโปร่งใส และการแจ้งเตือน ผู้ให้บริการควรแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบและให้ ข้อมูล
ที่เพียงพอเกี่ยวกับความโปรงใส่ในการดาเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกาหนด
๓.๕.๖ ความรับผิดชอบต่อข้อมูล เนื่องจากความรับผิดชอบด้านสารสนเทศจะเป็นส่วนสาคัญใน
การตรวจสอบการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ให้บริการควรมีนโยบายและแนวปฏิบัติในกรณีการละเมิดข้อมูล
และจะต้ อ งมี ก ระบวนการ เอกสารหลั ก ฐานที่ ไ ด้ ด าเนิ น การที่ ส อดคล้ อ งกั บ แนวทางการคุ้ ม ครองข้ อ มู ล
ส่วนบุคคล
๓.๕.๗ สถานที่จัดเก็บข้อมูล การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอาจจะถูกโอนย้ายข้อมูล ไปยัง
ต่างประเทศซึ่งอาจจะมีกฎหมาย กฎระเบียบหรือระดับความการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่ างกัน
เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการถูกละเมิด ผู้ให้บริการควรแสดงให้ผู้ใช้บริการทราบสถานที่ในการจัดเก็บข้อมูล
หรือกาหนดให้ผู้ใช้บริการสามารถเลือกสถานที่จัดเก็บข้อมูลได้
๓.๕.๘ การอ านวยความสะดวกในการเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารควรอ านวยความสะดวก
แก่ผู้ใช้บริการในระยะเวลาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ห้ามมิให้ผู้ให้บริการใช้ข้อ กาหนดทางเทคนิค
หรือข้อกาหนดขององค์กรเป็นอุปสรรคในการปฏิเสธสิทธิของเจ้าของข้อมูล
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