แนวทางการให้บริการ Cloud Computing
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ภายใต้ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
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ประเด็นที่ผู้ใช้ให้ความสาคัญ 5 อันดันแรกในการใช้ Cloud ?

มาตรฐาน

ความมั่นคง
ปลอดภัย

ข้อตกลงการ ความรับผิดชอบ
ให้บริการ (SLA) ของผู้ให้บริการ

ความน่าเชื่อถือ

การจัดการ
ข้อมูล

ค่าใช้จ่าย

การเลือกใช้งาน

สถานที่
เก็บข้อมูล

การคุ้มครอง
ข้อมูล

ประสิทธิภาพ
การให้บริการ

สารองข้อมูล
2

นิยาม Cloud Computing
คุณสมบัติของบริการ
On Demand Self Service :
สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งาน ได้ตามความ
ต้องการในช่วงเวลาใดก็ได้

Broad Network Access: สามารถเข้า
ใช้ระบบได้จากอุปกรณ์ประเภทใดก็ได้

Resource Pooling: สามารถบริหาร
จัดการระบบเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้งานจานวน
มากในเวลาเดียวกัน โดยไม่ต้องรู้แหล่งที่
จัดเก็บ

Rapid Elasticity: มีความยืดหยุ่นสูงตาม
ความต้องการของผู้ใช้งาน สามารถเพิ่มหรือ
ลดทรัพยากรได้เร็ว ไม่มีข้อจากัดเรื่องจานวน
ปริมาณ และระยะเวลาในการใช้งาน

Measured Service: การวัดปริมาณและ
คิดค่าบริการตามการใช้งานที่เกิดขึ้นจริง หรือ
Pay per use

National Institute of Standard and Technology (NIST)
กาหนดความหมายของบริการ Cloud Computing ครอบคลุมสาระสาคัญใน 3 มิติ

ประเภทการให้บริการ
Infrastructure as a Service : IaaS
การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานหลักของ
บริการ Cloud Computing เช่น ระบบ
ประมวลผล ระบบจัดเก็บข้อมูล ระบบ
เครือข่าย โดยผู้ใช้ไม่ต้องบริหารจัดการ
โครงสร้างพื้นฐานเอง

Platform as a Service : PaaS
การให้บริการแพลตฟอร์ม และเครื่องมือ
เพื่อใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่น
เช่น โปรแกรมเบื้องต้น ฐานข้อมูล โดยผู้ใช้ไม่
ต้องบริหารจัดการระบบเอง แต่ต้องติดตั้ง
แก้ไข ปรับแต่งแอพพลิเคชั่นที่สร้างหรือ
พัฒนาขึ้นเอง

Software as a Service : SaaS
การให้บริการซอฟต์แวร์ที่มีความยืดหยุ่น
ต่อการใช้เข้างานได้หลากหลาย โดยผู้ใช้
ไม่ต้องบริหารจัดการเอง

รูปแบบของบริการ
Private Cloud : บริการสาหรับหน่วยงาน
หรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งเพียงองค์กรเดียว

Community Cloud : บริการที่
ดาเนินการร่วมกันโดยกลุ่มคนทีม่ ีการรวมตัวกัน
อยู่ในรูปแบบของการจัดตั้งเป็นสมาคม ชมรม
ทั้งเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ โดยมีความ
ต้องการใช้บริการแบบเดียวกัน

Public Cloud : บริการที่เปิดให้
สาธารณชนและหน่วยงานต่างๆ ใช้งานทั่วไป
โดยการบริหารจัดการและการให้บริการอาจ
เป็นบริษัท สถาบันการศึกษา เป็นผู้ให้บริการ

Hybrid Cloud : ผสมผสานรูปแบบการ
บริการตั้งแต่สองแบบขึ้นไป สาหรับงาน
เฉพาะกิจ ซึ่งผู้ใช้งานจะต้องมี่มาตรฐาน
คุณสมบัติทางเทคนิคและเทคโนโลยีที่
สามารถใช้งานข้อมูลและถ่ายโอน
แอพพลิเคชั่น สาหรับการใช้งานข้ามไปมา
ระหว่างรูปแบบแต่ละแบบที่เลือกใช้
3

ประเภทการให้บริการของ Cloud Computing
Software as a Service
SaaS

Platform as a Service
PaaS

Infrastructure as a Service
IaaS

Business Process

Industry Application
Collaboration

Middleware

Java Runtime

Web 2.0

Servers

CRM/ERP/HR

Networking

Database

Development Tools

Data Center

Storage

Shared Virtualized, Dynamic Provisioning
4

4

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ Cloud Computing

Cloud Clients
(Browsers, Devices)

Application and Services
(Saas, Web Services)

Platform and Storage Infrastructure
(Application Server, Database)

Computing Infrastructure
(Physical/Virtual Hardware, e.g. Servers, VMware)

Network






Cross Border Information
Data Localization
Privacy
Security

Cloud Computing Stack

5

หลักเกณฑ์การให้บริการ Cloud Computing
ICO. Information Commission Office UK
[Guidance on the use of Cloud Computing 2012]
Performance
Security
Data Protection
Data Management

Hongkong
[Practise Guide for Procuring Cloud Service 2013]
Performance
Security
Data Protection
Data Management

U.S. National Institute of Standards
and Technology : NIST
[Guideline on Security and Privacy in
Public Cloud 2011]
Performance
Security
Data Protection
Data Management

Cloud Security
Alliance (CSA)
Security

ISO
Security
Data Protection

Asia Cloud Computing Association
[Cloud Assessment Tool 2012]
Eurocloud Star Audit (ECSA)
[trusted cloud service 4stars]]
Performance
Security
Data Protection
Data Management

South Korea

[Act on the Development of Cloud
Computing and Protection of Users 2015]
Performance
Security
Data Protection

European commission
[Cloud Service Level Agreement
Standardisation Guideline 2014]
Performance
Security
Data Protection
Data Management

India
[Interoperability and Portability for Cloud Computing Guide 2014 ]
Performance
Security
Data Protection

Australia
[Privacy & Cloud Computing Guideline 2013]
Security
Data Protection
Data Management

New Zealand
[Cloud Computing: Information Security
and Privacy Consideration 2014]
Performance
Security
Data Protection
Data Management
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การดาเนินการด้าน Cloud Computing ของประเทศไทย

ร่างแนวทางการให้บริการ
Cloud Computing
ร่างมาตรฐานปฏิบัติการแบบ Cloud

คู่มือการเลือกใช้ Cloud Computing

ผู้ให้บริการ

ตัวอย่างผู้ให้บริการในประเทศไทย
บริษัท คลาวด์ คอมพิวติ้ง โซลูชั่น จากัด
บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)
บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
บริษัท ไชโย โฮสติ้ง จากัด
บริษัท ทรู ไอดีซี จากัด
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จากัด (มหาชน)
บริษัท ดาต้าโปร บิวสิเนส จากัด
สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(องค์การมหาชน)
บริษัท คลาวด์บิสซิเนส จากัด (VPS)
บริษัท ไทยดาต้าโฮสติ้ง จากัด
ฯลฯ

ออกนโยบายการใช้บริการ IT Outsourcing
ในการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงิน
นิยาม กาหนดหลักเกณฑ์การใช้บริการ Cloud
Computing
กาหนดนโยบายการใช้งาน Cloud Computing สาหรับ
ผู้ประกอบการ (วิธีการคัดเลือก ประเมิน การทบทวน
คุณสมบัติของผูใ้ ห้บริการ การดาเนินการช่วงต่อ และ
ความรับผิดต่อความเสียหาย)
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หลักเกณฑ์การให้บริการ Cloud Computing
เหตุผลความจาเป็น
 การใช้ Cloud Computing เป็นเทคโนโลยีพื้นฐานในการให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
 มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย และข้อมูลของหน่วยงานบน Cloud ที่ต้องคานึงเรื่อง Security + Privacy
 ยังไม่มีหน่วยงานภาครัฐกาหนดนโยบายที่เกี่ยวกับเกณฑ์การให้บริการ Cloud Computing ที่ชัดเจน
 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการ Cloud Computing ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความมั่นคง
ปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ สร้างความเชื่อมั่น ลดความเสี่ยงภัยคุกคาม ตลอดจนมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
 คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เห็นควรให้กาหนดหลักเกณฑ์การให้บริการ Cloud Computing
หลักการสาคัญในประกาศ
 ส่งเสริมให้เกิดการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ
 มีความมั่นคงปลอดภัย เป็นไปตามมาตรฐานสากล
 คานึงถึงการกาหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม (เป็นกลาง) เพื่อก่อให้เกิดความเชื่อมั่น
ในการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์บน Cloud Computing
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หลักเกณฑ์การให้บริการ Cloud Computing

สาระสาคัญ

Iaas

ฮาร์ดแวร์/อุปกรณ์บันทึก/เครือข่าย

1

ขอบเขตประเภทบริ
การ
Paas

Saas
22. ซอฟต์แวร์

สภาพแวดล้อมสาหรับ
การพัฒนาซอฟต์แวร์

3

รวมสองบริการ
ขึ้นไป (1 ถึง 3)

4

5

บริการอื่นที่
ประกาศกาหนด

หลักเกณฑ์
การจ ัดทานโยบายและ
แนวทางปฏิบ ัติขององค์กร (Policy)

1

 มาตรการป้ องกันกระบวนการทางาน
(Administrative Protection Measures)

 มาตรการป้ องกันทางกายภาพ
(Physical Protection)

 มาตรการป้ องกันทางเทคนิค
(Technical Protection)

ิ ธิภาพการให้บริการ
ประสท
(Performance)

2






้
ความพร ้อมใชงาน
(Availability)
ระยะเวลาการตอบสนอง (Response Time)
ความสามารถรองรับปริมาณงาน(Capability)
การบริการสนับสนุน (support)
ั ญา (Termination Process)
กระบวนการยุตส
ิ ญ

3

การร ักษาความมน
่ ั คงปลอดภ ัย
(Security)

 การจัดประเภทข ้อมูล (Data Classification)
 การจัดเก็บ สารองและการเรียกคืนข ้อมูล

ื่ ถือของบริการ (Reliability)
 ความน่าเชอ
 การพิสจ
ู น์ตวั ตนและการอนุญาต

(Storage, Backup and Recovery)

 วงจรชวี ต
ิ ของข ้อมูล (Lifecycle of Data)
 การโอนย ้ายข ้อมูล (Data Export)

(Authentication and Authorization)

 การเข ้ารหัส (Encryption)
 การรายงานเหตุการณ์และการจัดการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัย
(Security Incident Management and Reporting)

 การบันทึกและการตรวจสอบข ้อมูลการ
้
ใชงานระบบ
(Logging and Monitoring)
 การตรวจสอบขัน
้ ตอนกระบวนการ
ทางานและความปลอดภัย
(Audit and verification)

่ งโหว่
 การจัดการชอ

(Vulnerability Management)

 ธรรมาภิบาล

(Governance)

การจ ัดการข้อมูล
(Data Management)

4

5





่ นบุคคล
การคุม
้ ครองข้อมูลสว
(Data Protection)
ปฏิบต
ั ต
ิ ามมาตรฐานสากล(code of conduct)
การระบุวัตถุประสงค์ (Purpose specification)
การเก็บรักษาข ้อมูลเท่าทีจ
่ าเป็ น(Data minimization)
การใช ้ เก็บรักษา และการเปิ ดเผย
(Use, retention and disclosure limitation)

 ความโปร่งใสและการแจ ้งเตือน
(Transparency and Notification)

 ความรับผิดชอบต่อข ้อมูล (Accountability)
 สถานทีจ
่ ัดเก็บข ้อมูล (Data Location)
 อานวยความสะดวกการเข ้าถึงข ้อมูล
(Intervenability)
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หลักเกณฑ์การให้บริการ Cloud Computing

มาตรฐาน

ความมั่นคง
ปลอดภัย

ข้อตกลงการ ความรับผิดชอบ
ให้บริการ (SLA) ของผู้ให้บริการ

ความน่าเชื่อถือ

การจัดการ
ข้อมูล

ค่าใช้จ่าย

การเลือกใช้งาน

สถานที่
เก็บข้อมูล

การคุ้มครอง
ข้อมูล

ประสิทธิภาพ
การให้บริการ

สารองข้อมูล
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หลักเกณฑ์การให้บริการ Cloud Computing
ขอรับฟังความเห็นในฐานะผู้ใช้บริการ
Iaas

ฮาร์ดแวร์/อุปกรณ์บันทึก/เครือข่าย

1

ขอบเขตประเภทบริ
การ
Paas

Saas
22. ซอฟต์แวร์

สภาพแวดล้อมสาหรับ
การพัฒนาซอฟต์แวร์

3

รวมสองบริการ
ขึ้นไป (1 ถึง 3)

4

5

บริการอื่นที่
ประกาศกาหนด

หลักเกณฑ์
การจ ัดทานโยบายและ
แนวทางปฏิบ ัติขององค์กร (Policy)

1

 มาตรการป้ องกันกระบวนการทางาน
(Administrative Protection Measures)

 มาตรการป้ องกันทางกายภาพ
(Physical Protection)

 มาตรการป้ องกันทางเทคนิค
(Technical Protection)

ิ ธิภาพการให้บริการ
ประสท
(Performance)

2






้
ความพร ้อมใชงาน
(Availability)
ระยะเวลาการตอบสนอง (Response Time)
ความสามารถรองรับปริมาณงาน(Capability)
การบริการสนับสนุน (support)
ั ญา (Termination Process)
กระบวนการยุตส
ิ ญ

3

การร ักษาความมน
่ ั คงปลอดภ ัย
(Security)

 การจัดประเภทข ้อมูล (Data Classification)
 การจัดเก็บ สารองและการเรียกคืนข ้อมูล

ื่ ถือของบริการ (Reliability)
 ความน่าเชอ
 การพิสจ
ู น์ตวั ตนและการอนุญาต

(Storage, Backup and Recovery)

 วงจรชวี ต
ิ ของข ้อมูล (Lifecycle of Data)
 การโอนย ้ายข ้อมูล (Data Export)

(Authentication and Authorization)

 การเข ้ารหัส (Encryption)
 การรายงานเหตุการณ์และการจัดการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัย
(Security Incident Management and Reporting)

 การบันทึกและการตรวจสอบข ้อมูลการ
้
ใชงานระบบ
(Logging and Monitoring)
 การตรวจสอบขัน
้ ตอนกระบวนการ
ทางานและความปลอดภัย
(Audit and verification)

่ งโหว่
 การจัดการชอ

(Vulnerability Management)

 ธรรมาภิบาล

(Governance)

การจ ัดการข้อมูล
(Data Management)

4

5





่ นบุคคล
การคุม
้ ครองข้อมูลสว
(Data Protection)
ปฏิบต
ั ต
ิ ามมาตรฐานสากล(code of conduct)
การระบุวัตถุประสงค์ (Purpose specification)
การเก็บรักษาข ้อมูลเท่าทีจ
่ าเป็ น(Data minimization)
การใช ้ เก็บรักษา และการเปิ ดเผย
(Use, retention and disclosure limitation)

 ความโปร่งใสและการแจ ้งเตือน
(Transparency and Notification)

 ความรับผิดชอบต่อข ้อมูล (Accountability)
 สถานทีจ
่ ัดเก็บข ้อมูล (Data Location)
 อานวยความสะดวกการเข ้าถึงข ้อมูล
(Intervenability)

11

ข้อมูลประกอบ
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หลักเกณฑ์การให้บริการ Cloud Computing
1. การจ ัดทานโยบายและแนวทางปฏิบ ัติขององค์กร (Policy)
 มาตรการป้องก ันกระบวนการทางาน (Administrative Protection Measures)
 นโยบายและแนวปฏิบต
ั วิ า่ ด ้วยความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
 การพัฒนาทรัพยากรบุคลากรให ้มีความรู ้ความเข ้าใจในเรือ
่ งความมั่นคงปลอดภัยของข ้อมูล
ิ ทรัพย์ การจัดการเปลีย
ี่ ง
 การประเมินสน
่ นแปลง การบริหารความเสย
 กระบวนการตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉิน การจัดทาแผนเตรียมความพร ้อมกรณีฉุกเฉิน
ั ญา)
 การติดตามดูแลการให ้บริการ กระบวนการจ ้างชว่ งต่อ (สญ
 และการปฏิบต
ั อ
ิ น
ื่ ใดตามทีก
่ ฎหมายกาหนด
 มาตรการป้องก ันทางกายภาพ (Physical Protection Measures)
 การกาหนดควบคุมพืน
้ ที่ ความปลอดภัยในพืน
้ ทีห
่ วงห ้าม การควบคุมการเข ้าออกพืน
้ ที่
 มาตรการป้องก ันทางเทคนิค (Technical Protection Measures)
ื่ ถือทางเทคนิค
 ผู ้ให ้บริการจะต ้องจัดให ้มีมาตรการในป้ องกันสาหรับความมั่นคงปลอดภัยและความน่าเชอ
 โครงสร ้างระบบเสมือน (Virtual infrastructure) และสภาพแวดล ้อมของระบบ
ิ ธิของผู ้ใชงานระบบ
้
 การควบคุมการเข ้าถึง การยืนยันตัวตน การตรวจสอบสท
 ความมั่นคงปลอดภัยเครือข่าย
 การคุ ้มครองข ้อมูลและการเข ้ารหัส
 การวิเคราะห์ ออกแบบจัดทาระบบตามวัฎจักรการพัฒนาระบบงาน (System development Life Cycle : SDLC)
 แนวทางในการรักษาความปลอดภัยการจ ้างบุคคลภายนอก (Outsourcing)
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ิ ธิภาพการให้บริการ (Performance)
2. ประสท
 ความพร้อมใชง้ าน (Availability)
้ การมั่นใจถึงบริการทีไ่ ด ้รับ เชน
่ ร ้อยละของเวลาทีพ
ผู ้ให ้บริการจะต ้องแสดงให ้ผู ้ใชบริ
่ ร ้อมให ้บริการ (Uptime)
 ระยะเวลาการตอบสนอง (Response Time)
้ การแจ ้งความประสงค์และผู ้ให ้บริการได ้ดาเนินการต่อความ
ผู ้ให ้บริการจะต ้องระบุระยะเวลาการตอบสนองต่อเหตุการณ์ ซงึ่ เป็ นระยะเวลานั บแต่ผู ้ใชบริ
้ การ บางกรณีการตอบสนองล่าชากว่
้ ากาหนดสง่ ผลให ้เกิดความ
ประสงค์นัน
้ โดยระยะเวลาการตอบสนองเป็ นหลักการพิจารณาทีส
่ าคัญของผู ้ใชบริ
ี หาย
เสย
 ความสามารถรองร ับปริมาณงาน (Capability)
ื่ มต่อสูงสุดพร ้อมกัน จานวนปริมาณการใชงานของผู
้
้ การพร ้อมกัน จานวนปริมาณทรัพยากรของ
ผู ้ให ้บริการจะต ้องระบุ จานวนปริมาณการเชอ
้ใชบริ
้
้ การ
ระบบทีร่ องรับการใชงาน
และจานวนปริมาณงาน (Throughput) เพือ
่ เป็ นข ้อมูลสาคัญแก่ผู ้ใชบริ
 การบริการสน ับสนุน (Support)
่ งทางและกาหนดชว่ งเวลาทีผ
้ การสามารถแจ ้งปั ญหา หรือติดต่อสอบถามจากผู ้ให ้บริการได ้ เชน
่ การกาหนดให ้
ผู ้ให ้บริการจะต ้องจัดให ้มีชอ
่ ู ้ใชบริ
้ การสามารถติดต่อผู ้ให ้บริการได ้ตลอด 24 ชวั่ โมง และระยะเวลาในการแก ้ไขปั ญหาการใชงานตั
้
ิ้ สุด
ผู ้ใชบริ
ง้ แต่เริม
่ ต ้นจนปั ญหานั น
้ สน
ั
 กระบวนการยุตส
ิ ญญา
(Termination Process)
้ การ หรือผู ้ให ้บริการต ้องการยุตข
้ การทราบไว ้ก่อน
กรณีผู ้ใชบริ
ิ ้อตกลงการให ้บริการ ผู ้ให ้บริการจะต ้องดาเนินการตามขัน
้ ตอนทีไ่ ด ้แจ ้งให ้ผู ้ใชบริ
่ ระยะเวลาสาหรับการเข ้าถึงข ้อมูลของผู ้ใชบริ
้ การ และระยะเวลาการเก็บรักษาข ้อมูลของผู ้ให ้บริการ
ล่วงหน ้า เชน
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3. การร ักษาความมน
่ ั คงปลอดภ ัย (Security)
ื่ ถือของบริการ (Service Reliability)
 ความน่าเชอ
การควบคุมความมั่นคงปลอดภัย การบริหารจัดการเพือ
่ ความต่อเนือ
่ งทางธุรกิจ และการจัดให ้มีระบบฉุกเฉินสารอง อ ้างอิงตามมาตรฐานสากล
 การพิสจ
ู น์ต ัวตนและการอนุญาต (Authentication and Authorization)
ิ ธิในการเข ้าใชงาน
้
ิ ธิผ
้
้
ิ ธิ์
ตรวจสอบความเป็ นตัวตนของผู ้มีสท
ระยะเวลาเพิม
่ หรือถอนสท
์ ู ้ใชงานที
เ่ หมาะสม การป้ องกันการเข ้าใชงานจากผู
้ทีไ่ ม่มส
ี ท
้
และการควบคุมการเข ้าถึงการใชงานจากบุ
คคลภายนอกทีส
่ นับสนุนการให ้บริการ (Outsourcing)
 การเข้ารห ัส (Encryption)
ิ ธิภาพ เพือ
้
การเข ้ารหัสในการแปลงข ้อมูลทีม
่ ป
ี ระสท
่ ปกปิ ดข ้อมูล ป้ องการเข ้าถึง การแก ้ไข และการใชงานโดยไม่
ได ้รับอนุญาต และจัดให ้มีนโยบาย
การควบคุมกุญแจสาหรับการเข ้ารหัส (Key Access Control Policy) ตามความเหมาะสม
 การรายงานเหตุการณ์และการจ ัดการร ักษาความมน
่ ั คงปลอดภ ัย (Security Incident Management and Reporting)
เนือ
่ งจากการเกิดเหตุการณ์เกีย
่ วกับความมั่นคงปลอดภัยของข ้อมูลอาจจะสง่ ผลต่อความมั่นคงทางธุรกิจ โดยการจัดการเหตุการณ์และ
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข ้อมูล เริม
่ ตัง้ แต่กระบวนการตรวจพบเหตุการณ์ การรายงานเหตุการณ์ การประเมิน การตอบสนอง การแก ้ปั ญหา
และการเรียนรู ้จากเหตุการณ์ความปลอดภัยทีเ่ กิดขึน
้
 การบ ันทึกและการตรวจสอบข้อมูลการใชง้ านระบบ (Logging and Monitoring)
้
การบันทึกข ้อมูลทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการดาเนินการและการใชงานบริ
การ เพือ
่ ให ้สามารถตรวจสอบข ้อมูลย ้อนหลังได ้
 การตรวจสอบขนตอนกระบวนการท
ั้
างานและความปลอดภ ัย (Audit and verification)
ิ ธิของ
การตรวจสอบกระบวนการทางานและความปลอดภัยอย่างเป็ นระบบ มีความเป็ นอิสระ มีขน
ั ้ ตอนการทางานทีม
่ เี อกสารหลักฐาน และกาหนดสท
้
ผู ้ตรวจสอบภายใน ผู ้ตรวจสอบภายนอก เป็ นประจาอย่างสมา่ เสมอ โดยหลักฐานการตรวจสอบทีใ่ ชและหลั
กเกณฑ์ถก
ู กาหนดตามข ้อกาหนด หรือ
ตามการรับรองในแต่ละประเภทการให ้บริการ
่ งโหว่ (Vulnerability Management)
 การจ ัดการชอ
่ งโหว่ หรือจุดเสย
ี่ งในระบบ กระบวนการรักษาความปลอดภัยของระบบ การควบคุมภายใน หรือการใชงาน
้
การตรวจสอบ ประเมิน และบริหารจัดการชอ
้ อถูกเรียกใชโดยภั
้
ทีอ
่ าจถูกนาไปใชหรื
ยคุกคาม รวมถึง การทดสอบระบบความปลอดภัย Vulnerability Assessments และ Penetration Testing
ี่ งในการเกิดความเสย
ี หาย
โดยจะต ้องดาเนินการตามมาตรการ และวิธก
ี ารทีเ่ หมาะสม เพือ
่ ลดความเสย
 ธรรมาภิบาล (Governance) กรณีการเปลีย
่ นการให ้บริการอันเนื่องมากจากการปรับปรุง อัพเดตซอฟต์แวร์ทอ
ี่ าจสง่ ผลกระทบกระบวนการทางาน
่ งทางการให ้บริการหรือรายละเอียดในข ้อตกลงการให ้บริการ ผู ้ให ้บริการจะต ้องมีจัดให ้มีการแจ ้งให ้ผู ้ใชบริ
้ การทราบล่วงหน ้าในระยะเวลาที่
ชอ
้ การเตรียมพร ้อมในการเปลีย
เหมาะสมเพือ
่ ให ้ผู ้ใชบริ
่ นแปลงดังกล่าว
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4. การจ ัดการข้อมูล (Data Management)
 การจ ัดประเภทข้อมูล (Data Classification)
้ การ
 ข ้อมูลของผู ้ใชบริ
 ข ้อมูลของผู ้ให ้บริการ
้ การโดยผู ้ให ้บริการ (Derived Data)
 ข ้อมูลทีเ่ กิดจากการประมวลผลข ้อมูลของผู ้ใชบริ
้ การ และการกาหนดขอบเขตและแนวปฏิบัตต
ผู ้ให ้บริการจะต ้องจัดให ้มีนโยบายทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการใชข้ ้อมูลของผู ้ใชบริ
ิ อ
่ ข ้อมูลทีถ
่ ก
ู สร ้างขึน
้ จากข ้อมูล
้ การโดยผู ้ให ้บริการ โดยกาหนดสท
ิ ธิในการตรวจสอบข ้อมูลทีเ่ กิดขึน
้ การ
ของผู ้ใชบริ
้ ของผู ้ใชบริ
 การจ ัดเก็บ สารองข้อมูล และการเรียกคืนข้อมูล (Storage, Backup and Recovery)
้
ผู ้ให ้บริการจะต ้องจัดให ้มีการจัดเก็บสารองข ้อมูลให ้อยูใ่ นสภาพพร ้อมใชงาน
โดยกาหนดระยะเวลา ความถีก
่ ารดาเนินการ วิธก
ี าร และการเก็บรักษาที่
ี หายสง่ ผลทาให ้ไม่สามารถใชงานได
้
เหมาะสม ในกรณีทข
ี่ ้อมูลปั จจุบน
ั ถูกทาลายหรือได ้รับความเสย
้ผู ้ให ้บริการจะต ้องดาเนินการเรียกคืนข ้อมูล
้
เพือ
่ ให ้เกิดความพร ้อมในการใชงานตามที
ร่ ะบุไว ้ในข ้อตกลงการให ้บริการ
 วงจรชวี ต
ิ ของข้อมูล (Lifecycle of Data)
ิ ธิภาพและการทาลายข ้อมูล
ผู ้ให ้บริการจะต ้องจัดให ้มีนโยบายและแนวปฏิบต
ั ท
ิ เี่ หมาะสมในการบริหารจัดการข ้อมูลอย่างมีประสท
 การโอนย้ายข้อมูล (Data Export)
กรณียต
ุ ข
ิ ้อตกลงการให ้บริการ ผู ้ให ้บริการจะต ้องมีนโยบายและแนวปฏิบต
ั ใิ นการสง่ ออกข ้อมูล โดยกาหนดรูปแบบ กระบวนการสง่ ออก
ในการโอนย ้ายข ้อมูลตามความเหมาะสม
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่ นบุคคล (Data Protection)
5. การคุม
้ ครองข้อมูลสว
 แนวปฏิบ ัติตามมาตรฐานสากล (code of conduct)
ผู ้ให ้บริการจะต ้องมีการจัดให ้มีนโยบาย แนวทางปฏิบต
ั ิ มาตรการ หรือมาตรฐานทีส
่ อดคล ้องกับกฎหมายคุ ้มครองข ้อมูลสว่ นบุคคล
 การระบุว ัตถุประสงค์ (Purpose specification)
ผู ้ให ้บริการไม่สามารถดาเนินการกับข ้อมูลสว่ นบุคคลทีป
่ ราศจากความยินยอมของเจ ้าของข ้อมูลได ้ ทัง้ นีผ
้ ู ้ให ้บริการต ้องระบุวัตถุประสงค์และความ
ั เจน
ยินยอมในการรวบรวม เก็บรักษา การใช ้ และการเปิ ดเผยข ้อมูล ให ้ชด
 การเก็บร ักษาข้อมูลเท่าทีจ
่ าเป็น (Data minimization)
ผู ้ให ้บริการจะต ้องมีการกาหนดระยะเวลาในการเก็บรักษาข ้อมูลชวั่ คราวทีเ่ หมาะสม และการกาหนดระยะเวลาในการเก็บรักษาข ้อมูลหลังจากมีการแจ ้ง
ั เจนในข ้อตกลงการให ้บริการ ทัง้ นี้ ผู ้ใชบริ
้ การมีหน ้าทีร่ ับผิดชอบต ้องตรวจสอบว่าข ้อมูลสว่ นบุคคลที่
ให ้ทาลายข ้อมูล โดยผู ้ให ้บริการจะต ้องระบุให ้ชด
ถูกทาลายแล ้ว (ทัง้ ผู ้ให ้บริการ และผู ้รับจ ้างต่อ) กรณีข ้อมูลชวั่ คราวจะถูกสร ้างระหว่างการให ้บริการ และอาจจะไม่ถก
ู ทาลายในทันที เนือ
่ งจาก
เหตุผลทางเทคนิค อาจจะต ้องตรวจสอบระยะเวลาในการทาลายข ้อมูลชวั่ คราวด ้วย
 การใช ้ เก็บร ักษา และการเปิ ดเผย (Use, retention and disclosure limitation)
้ การทราบ ว่าผู ้ให ้บริการจะไม่เปิ ดเผยข ้อมูลสว่ นบุคคลทีม
ผู ้ให ้บริการจะต ้องแจ ้งให ้ผู ้ใชบริ
่ ก
ี ารจัดเก็บ รวบรวมไว ้ เว ้นแต่ได ้รับความยินยอมจาก
้ การ หรือเป็ นกรณีทก
ผู ้ใชบริ
ี่ ฎหมายกาหนดหรือเป็ นการเปิ ดเผยแก่หน่วยงานทีม
่ อ
ี านาจตามกฎหมาย หรือตามคาสงั่ ศาล
 ความโปร่งใส และการแจ้งเตือน (Transparency and Notification)
้ การทราบและให ้ข ้อมูลทีเ่ พียงพอเกีย
ผู ้ให ้บริการจะต ้องแจ ้งให ้ผู ้ใชบริ
่ วกับความโปรงใสใ่ นการดาเนินการกับข ้อมูลสว่ นบุคคลตามทีก
่ ฎหมายกาหนด
 ความร ับผิดชอบต่อข้อมูล (Accountability)
เนือ
่ งจากความรับผิดชอบด ้านสารสนเทศจะเป็ นสว่ นสาคัญในการตรวจสอบการละเมิดข ้อมูลสว่ นบุคคล ผู ้ให ้บริการจะต ้องมีนโยบายและแนวปฏิบต
ั ใิ น
กรณีการละเมิดข ้อมูล และจะต ้องมีกระบวนการ เอกสารหลักฐานทีไ่ ด ้ดาเนินการทีส
่ อดคล ้องกับแนวทางการคุ ้มครองข ้อมูลสว่ นบุคคล
 สถานทีจ
่ ัดเก็บข้อมูล (Data Location)
การประมวลผลข ้อมูลสว่ นบุคคลอาจจะถูกโอนย ้ายข ้อมูลไปยังต่างประเทศซงึ่ อาจจะมีกฎหมาย กฎระเบียบหรือระดับความการคุ ้มครองข ้อมูลสว่ น
ี่ งในการถูกละเมิด ผู ้ให ้บริการจะต ้องแสดงให ้ผู ้ใชบริ
้ การทราบสถานทีใ่ นการจัดเก็บข ้อมูล หรือ
บุคคลทีแ
่ ตกต่างกัน เพือ
่ เป็ นการลดความเสย
้ การสามารถเลือกสถานทีจ
กาหนดให ้ผู ้ใชบริ
่ ัดเก็บข ้อมูลได ้
้ การในระยะเวลาเหมาะสม
 อานวยความสะดวกการเข้าถึงข้อมูล (Intervenability) ผู ้ให ้บริการจะต ้องมีหน ้าทีใ่ นการอานวยความสะดวกแก่ผู ้ใชบริ
ิ ธิภาพ ทัง้ นี้ ห ้ามมิให ้ผู ้ให ้บริการใชข้ ้อกาหนดทางเทคนิคหรือข ้อกาหนดขององค์กรเป็ นอุปสรรคในการปฏิเสธสท
ิ ธิของเจ ้าของข ้อมูล
และมีประสท
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