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ประกาศธนาคารแหงประเทศไทย
ที่ สรข. ๓/๒๕๕๒
เรื่อง นโยบายและมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศ
ในการประกอบธุรกิจของผูใหบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส
๑. เหตุผลในการออกประกาศ
เพื่ อ ให มี ม าตรฐานในการกํ า หนดนโยบายและมาตรการการรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย
ทางระบบสารสนเทศในการประกอบธุรกิจของผูใหบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส และใชเปน
แนวทางกํา หนดวิ ธีป ฏิ บัติ ใ นการตรวจสอบและรั กษาความมั่ น คงปลอดภัย ของระบบสารสนเทศ
ที่เกี่ยวของกับการใหบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสใหมีความนาเชื่อถือ มีความมั่นคงปลอดภัย
และสามารถใหบริการไดอยางตอเนื่อง
๒. อํานาจตามกฎหมาย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๑๐ แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยการควบคุมดูแล
ธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๕๑ ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) จึงได
กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส
๓. ขอบเขตการบังคับใช
ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับกับผูใหบริการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการควบคุมดูแลธุรกิจ
บริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๕๑
๔. เนื้อหา
ผู ใ ห บ ริ ก ารตามพระราชกฤษฎี ก าว า ด ว ยการควบคุ ม ดู แ ลธุ ร กิ จ บริ ก ารการชํ า ระเงิ น ทาง
อิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๕๑ ตองถือปฏิบัติตามมาตรฐานนโยบายและมาตรการการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยทางระบบสารสนเทศ ดังนี้
๔.๑ นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศ
(๑) ผู ใ ห บ ริ ก ารจะต อ งจั ด ทํ า นโยบายการรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย ทางระบบ
สารสนเทศเปนลายลักษณอักษร โดยไดรับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหรือผูบริหาร
ระดับสูงของผูใหบริการ ทั้งนี้ ผูใหบริการจะตองเผยแพรนโยบายดังกลาว และอบรมใหแกบุคลากร
ที่เกี่ยวของเพื่อถือปฏิบัติ รวมทั้งจัดใหมีการทบทวนหรือปรับปรุงนโยบายใหเหมาะสมกับสถานการณ
อยางสม่ําเสมอ
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(๒) นโยบายการรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย ทางระบบสารสนเทศที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
การใหบริการ อยางนอยตองครอบคลุมในเรื่องดังตอไปนี้
(ก) การควบคุมการเขาถึง และการพิสูจนตัวตนผูใช
(ข) การรักษาความลับของขอมูล และความถูกตองเชื่อถือไดของระบบสารสนเทศ
(ค) การรักษาสภาพความพรอมใชงานของการใหบริการ
(ง) การตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศ
๔.๒ มาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศ
ผูใหบริการจะตองจัดใหมีมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศ
ที่เกี่ยวของกับการใหบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสใหสอดคลองกับนโยบายที่ไดกําหนดขึ้น
และมาตรการดังกลาวจะตองเหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจ โดยครอบคลุมถึงการควบคุมการเขาถึง
และการพิสูจนตัวตนผูใ ช การรักษาความลับของขอมูล การรักษาความถูกตองเชื่อถือไดของระบบ
สารสนเทศ การรักษาสภาพความพรอมใชงานของการใหบริการ การแกไขปญหาและการรายงาน
รวมถึงจัดใหมีการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศอยางสม่ําเสมอ อยางนอยปละ
๑ ครั้ง
ทั้งนี้ ผูใหบริการจะตองดําเนินการทบทวนหรือปรับปรุงมาตรการตามระยะเวลาที่กําหนด
หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สงผลกระทบกับนโยบายและมาตรการที่ไดกําหนดไว ตลอดจนจัดอบรม
และใหความรูแกบุคลากรที่เกี่ยวของ
อนึ่ง ธปท. ไดจัดทําแนวปฏิบัติการรักษาความมั่น คงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศ
ที่เกี่ยวของกับการใหบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๒ (เอกสารแนบ)
เพื่ อ เป น แนวทางในการกํ า หนดมาตรการการรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย ทางระบบสารสนเทศ
ใหนาเชื่อถือและใหเปน ที่ยอมรับของผูใชบริการ ทั้งนี้ การกําหนดมาตรการการรักษาความมั่น คง
ปลอดภัยของผูใ ห บริการแต ละรายอาจแตกต างจากแนวปฏิบั ติดังกลาวได หากผู ใ หบริ การเห็น ว า
สามารถปองกันความเสี่ยงทางระบบสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพเพียงพอ และอยูในมาตรฐาน
ที่ยอมรับได

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๒๒ ง

หนา ๖๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๒

๕. วันเริ่มตนใชบังคับ
ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับนับแตวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒
ธาริษา วัฒนเกส
ผูวาการ
ธนาคารแหงประเทศไทย

แนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศ
ที่เกี่ยวของกับการใหบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส
เพื่อสนับสนุนใหการประกอบธุรกิจของผูใ หบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ถูกตอง และนาเชื่อถือ ธนาคารแหงประเทศไทยไดจดั ทํา
แนวปฏิบัติเพื่อเปนแนวทางในการกําหนดมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางระบบ
สารสนเทศที่เกี่ยวของกับการใหบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส แนวปฏิบัตนิ ี้เปนเพียง
กรอบแนวทางทัว่ ไป ผูใหบริการอาจกําหนดมาตรการการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยที่แตกตางจาก
แนวปฏิบัติฉบับนี้ได หากสามารถปองกันความเสี่ยงทางระบบสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ
เพียงพอ และอยูในมาตรฐานที่ยอมรับได นอกจากนี้ ผูใ หบริการตองพิจารณาปรับใชและกําหนด
รายละเอียดของมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศของผูใหบริการให
เหมาะสมกับประเภทและความซับซอนของธุรกิจตนเองดวย
สาระสําคัญของแนวปฏิบัตฉิ บับนี้ประกอบดวย
1. การควบคุมการเขาถึง และการพิสูจนตวั ตนผูใ ช
ผูใหบริการตองคํานึงถึงการกําหนดบุคลากรหรือหนวยงานทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการแบงแยกหนาทีใ่ หเหมาะสม การควบคุมการเขาถึงระบบสารสนเทศ การพิสูจน
ตัวตนผูใ ช และการปองกันการปฏิเสธการรับผิด ดังนี้
1.1 การกําหนดบุคลากรหรือหนวยงานทางระบบสารสนเทศ และการแบงแยก
อํานาจหนาทีท่ ี่เหมาะสมในการบริหารจัดการทางระบบสารสนเทศของผูใ หบริการ
ผูใหบริการตองกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของบุคลากรหรือ
หนวยงานที่ดูแลเกีย่ วกับความมัน่ คงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศของผูใหบริการ โดยสรางความ
ตระหนัก ใหความรู และใหมกี ารอบรม ตลอดจนจัดใหมีกระบวนการทางวินัยเพื่อลงโทษในกรณี
ฝาฝนหรือละเมิดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัย
แนวปฏิบัติ
(1) กําหนดหนาทีค่ วามรับผิดชอบ และแบงแยกหนาที่ในการปฏิบัติงาน
ดานตาง ๆ ที่เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศของผูใหบริการออกจากกันให
ชัดเจน ใหมกี ารถวงดุลอํานาจ เพื่อปองกันความเสี่ยงในการปฏิบัติการที่อาจเกิดขึน้
(2) มีการอบรม เพิ่มเติมความรูแกบคุ ลากรเกา และใหมอยางสม่ําเสมอ

-2-

(3) จัดใหมีกระบวนการทางวินัย เพื่อลงโทษบุคลากรที่ฝาฝน ละเมิด
นโยบายหรือระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับความมัน่ คงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศของผูใหบริการ
1.2 การควบคุมการเขาถึงระบบสารสนเทศ
ผูใหบริการตองจัดใหมีขั้นตอนปฏิบัติเปนลายลักษณอักษรสําหรับการควบคุม
และจํากัดสิทธิการใชระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับการใหบริการและขอมูลตามความจําเปนในการใชงาน
ปองกันการลักลอบการเขาถึงระบบโดยผูที่ไมมีสิทธิ ทั้งจากภายในและภายนอกองคกร
แนวปฏิบัติ
(1) จัดทําทะเบียนทรัพยสิน หรืออุปกรณระบบสารสนเทศใหถูกตองอยูเสมอ
รวมถึงจัดใหมีผูรับผิดชอบดูแลทรัพยสินเหลานั้น
(2) มีกฎ ระเบียบ ในการใชระบบสารสนเทศ และทรัพยสนิ ที่เกี่ยวของกับ
ระบบสารสนเทศที่เหมาะสม
(3) ตองมีการควบคุม และปองกันการเขาถึงสถานที่ตั้ง การควบคุมการเขาถึง
อุปกรณ และระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับการใหบริการ โดยกระบวนการดังกลาวครอบคลุมถึง
(3.1) การจัดวาง ติดตั้งอุปกรณที่เกี่ยวกับการใหบริการที่เปนสัดสวน
แบงเขตควบคุมอุปกรณสําคัญ จัดใหมกี ารควบคุมการเขาออกบริเวณพืน้ ที่ควบคุม ปองกันการ
ลักลอบเขาถึงโดยผูไมมีสิทธิ ทั้งภายในและภายนอกองคกร
(3.2) กําหนดวิธกี ารและสิทธิการเขาถึงระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับ
การใหบริการ โดยแบงแยกตามระดับอํานาจหนาที่ และจัดใหมีการตรวจสอบสิทธิในการเขาถึง
ระบบสารสนเทศดังกลาว ทั้งจากผูใ ชบริการ และบุคลากรที่เกี่ยวของกอนอนุญาตใหเขาใชระบบ
โดยตองทบทวนและปรับปรุงใหเปนปจจุบันอยูเสมอ
(3.3) กําหนดใหมีการบันทึกการเขาใชระบบสารสนเทศของผูใชบริการ
และบุคลากรที่เกี่ยวของ เพื่อใชประโยชนในการตรวจสอบติดตามความผิดปกติตาง ๆ ที่อาจเกิดขึน้
1.3 การตรวจสอบตัวตน และการปองกันการปฏิเสธการรับผิด
ผูใหบริการตองจัดใหมีการระบุ ตรวจสอบ หรือพิสูจนตัวตนและตรวจสอบสิทธิ
ของผูใชระบบโดยพิจารณาใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของประเภทธุรกิจที่ใหบริการ
เชน การใชรหัสผาน (Password) เลขประจําตัว (Personal Identification Number) อุปกรณหรือบัตรที่
เก็บขอมูลสวนบุคคล (Token or Smart Card) ลักษณะทางชีวมาตร (Biometric) เทคโนโลยีกุญแจ
สาธารณะ (Public Key Infrastructure) เพื่อปองกันการปฏิเสธการรับผิดกรณีมีขอพิพาทเกิดขึน้
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แนวปฏิบัติ
(1) จัดใหมีวิธกี ารระบุ หรือตรวจสอบ หรือพิสูจนตัวตนกอนเขาใชระบบ
สารสนเทศของผูใชบริการและบุคลากรที่เกีย่ วของของผูใ หบริการ เพือ่ ใหทราบไดวาการเขาใชงาน
นั้นมาจากผูมีสิทธิในการเขาถึงระบบสารสนเทศ รวมทั้งปองกันไมใหมกี ารปฏิเสธความรับผิด
หรือขอโตแยงในการทํารายการ
(2) มีการบันทึกรายละเอียดการเขาถึงระบบสารสนเทศไวเปนหลักฐาน
สําหรับการตรวจสอบกรณีเกิดปญหา เพื่อปองกันการปฏิเสธการรับผิด
2. การรักษาความลับของขอมูล และความถูกตองเชื่อถือไดของระบบสารสนเทศ
ผูใหบริการตองกําหนดมาตรการในการรักษาความลับของขอมูล และการรักษา
ความถูกตองเชื่อถือไดของระบบสารสนเทศที่ใหบริการ เชน การควบคุมการเปลี่ยนแปลง
การปรับปรุงแกไขระบบ หรืออุปกรณประมวลผลสารสนเทศ และการจัดการระบบเครือขายที่
เกี่ยวกับการใหบริการเพื่อใหระบบสารสนเทศมีความถูกตองอยูเสมอ
2.1 การรักษาความลับของขอมูล
ผูใหบริการตองกําหนดขั้นตอน วิธีการในการรับสง ประมวลผล และ
การจัดเก็บขอมูลอยางเหมาะสม เพื่อรักษาความลับ ความถูกตองสมบูรณของขอมูล
แนวปฏิบัติ
(1) กําหนดชั้นความลับของขอมูลตามระดับความสําคัญ รวมถึงกําหนด
สิทธิผูที่สามารถเขาถึงขอมูลความลับดังกลาว
(2) การจัดใหมีวิธีการรับสง ประมวลผล และจัดเก็บขอมูลลับในลักษณะ
ที่มั่นคงปลอดภัยตามระดับความสําคัญ เพื่อปองกันการเขาแกไขเปลี่ยนแปลงโดยผูที่ไมมีสิทธิ หรือ
ไมไดรับอนุญาต
(3) กําหนดวิธีปฏิบัตใิ นการจัดเก็บ ใชงาน และทําลายขอมูลแตละประเภท
ชั้นความลับ
2.2 การควบคุมการเปลีย่ นแปลง การปรับปรุงแกไขระบบสารสนเทศหรือ
อุปกรณประมวลผลสารสนเทศ
ผูใหบริการตองกําหนดขั้นตอนปฏิบัติอยางเปนระบบสําหรับควบคุม
การเปลี่ยนแปลงหรือแกไขระบบสารสนเทศ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะทําใหระบบทีใ่ หบริการเกิด
ความเสียหายหรือทํางานผิดปกติ
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แนวปฏิบัติ
(1) จัดใหมีขนั้ ตอนปฏิบัติสําหรับการควบคุมการแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลใน
กระบวนการประมวลผล การรับสงขอมูล การจัดเก็บ การจัดหา การปรับปรุงอุปกรณ และการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ เชน มีขั้นตอนการประเมินผลกระทบที่เกี่ยวของ การอนุมตั ิจากผูมีอํานาจ ขัน้ ตอน
การพัฒนา หรือปรับปรุงแกไข การทดสอบกอนดําเนินการ รวมถึงการบันทึกการแกไขเปลี่ยนแปลง
การแจงใหผูที่ไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนัน้ ไดรับทราบ และปรับปรุงเอกสารที่เกี่ยวของ
(2) ตองแยกระบบสําหรับการพัฒนา และระบบทีใ่ ชงานจริงออกจากกัน
ซึ่งอาจเปนการแยกอุปกรณเปนคนละเครื่อง และใชผูควบคุมระบบแยกกัน
(3) การใชบริการดานงานเทคโนโลยีสารสนเทศจากผูใหบริการรายอื่น
(3.1) จัดใหมีสัญญาดําเนินการเปนลายลักษณอักษร ระบุขอบเขต
การดําเนินงาน หนาทีค่ วามรับผิดชอบของคูสัญญาแตละฝายใหชัดเจน
(3.2) จัดใหมีการบริหารความเสี่ยงในการใชบริการจากผูใหบริการ
รายอื่น รวมทั้งการคัดเลือก การติดตาม ประเมิน และตรวจสอบการใหบริการอยางเหมาะสม
(3.3) จัดใหมีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูล ซึ่งรวมถึงการ
รักษาความลับและความเปนสวนตัวของขอมูลผูใชบริการ
(3.4) ความรับผิดชอบตอผูใชบริการในการใหบริการที่ตอเนื่อง มั่นคง
ปลอดภัย และนาเชื่อถือเสมือนกับการใหบริการโดยผูใ หบริการเอง
(3.5) การจัดทําแผนฉุกเฉินสําหรับการดําเนินการดานงานเทคโนโลยี
สารสนเทศของผูใหบริการรายอื่นหรือบุคคลอื่นใหสอดคลองกับแผนฉุกเฉินของผูใ หบริการ
(4) จัดทําคูมือตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับระบบสารสนเทศที่ใหบริการ อบรม
และเผยแพรใหพนักงานไวใชงาน
2.3 การจัดการเครือขายทีเ่ กีย่ วกับการใหบริการ
ผูใหบริการตองกําหนดมาตรการปองกันการเขาถึงระบบทีใ่ หบริการทาง
เครือขายโดยไมไดรับอนุญาต
แนวปฏิบัติ
(1) บริหารจัดการเครือขายที่เกี่ยวกับการใหบริการ เพื่อปองกันภัยคุกคาม
ทางเครือขาย หรือขอมูลที่สงผานทางเครือขาย เชน
(1.1) ตองกําหนดมาตรการควบคุมการเชื่อมตอทางเครือขาย การ
อนุญาตการเชื่อมตอโดยอุปกรณจากภายนอก
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(1.2) การตรวจสอบตัวตนในการใชงานเครือขาย
(1.3) การแบงแยกเครือขายตามกลุมบริการสารสนเทศ
(1.4) ติดตั้งโปรแกรมปองกันภัยคุกคามจากภายนอก
(2) มีมาตรการควบคุมและปองกันไวรัสที่มีประสิทธิภาพและปรับปรุงให
เปนปจจุบันอยูเสมอ
3. การรักษาสภาพความพรอมใชงานของการใหบริการ
ผูใหบริการตองจัดใหมีการใหบริการที่มีประสิทธิภาพและมีสภาพความพรอม
ใชงานในการใหบริการตลอดเวลา สามารถรองรับการทําธุรกรรมตามความตองการของ
ผูใชบริการไดอยางพอเพียง ตอบสนองการทําธุรกรรมไดอยางรวดเร็วทั้งในเวลาปกติและเวลาที่มี
การใชบริการอยางหนาแนน (Peak Time) รวมทั้งมีการสํารองขอมูลอยางเหมาะสม เพื่อใหสามารถ
กูระบบใหกลับมาทํางานไดตามปกติในกรณีที่เกิดความเสียหาย
3.1 การประเมิน และจัดการความเสีย่ งของระบบที่ใหบริการ
ผูใหบริการตองมีวธิ ีการประเมินความเสี่ยงของระบบทีใ่ หบริการที่
เหมาะสม กําหนดเกณฑในการยอมรับความเสี่ยงและระบุระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได รวมถึง
กําหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ ทั้งนี้ ผูใ หบริการตองจัดใหมกี ารทบทวนความเสี่ยง
อยูเสมอใหสอดคลองกับพัฒนาการทางเทคโนโลยีและสถานการณปจจุบนั
แนวปฏิบัติ
(1) กําหนดวิธกี ารประเมินความเสี่ยงที่เปนรูปธรรม
(2) วิเคราะหและประเมินผลกระทบที่มีตอธุรกิจที่อาจเปนผลจากความลมเหลว
ของการรักษาความมัน่ คงปลอดภัย
(3) กําหนดเกณฑในการยอมรับความเสี่ยง และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได
(4) ระบุและประเมินทางเลือกในการจัดการกับความเสี่ยงในการดําเนินการ
ที่อาจเกิดขึน้ ได เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้น
3.2 การติดตามตรวจสอบความผิดปกติและความลอแหลมของระบบสารสนเทศ
ผูใหบริการตองกําหนดใหมกี ารติดตาม ตรวจสอบความผิดปกติ ตลอดจน
ขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับชองโหวในระบบตาง ๆ ที่ใหบริการ เพื่อประเมินความเสี่ยงและกําหนด
มาตรการรองรับเพื่อลดความเสี่ยงดังกลาว
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แนวปฏิบัติ
(1) ติดตามตรวจสอบรายการทีไ่ มปกติ และโอกาสที่จะเกิดภัยคุกคาม หรือ
การลักลอบเขาถึงระบบสารสนเทศ
(2) ประเมินชองโหวของระบบ (Vulnerability Assessment) จัดเตรียม
แนวทางการแกไข หรือปดชองโหวจากความลอแหลมของระบบ โดยเฉพาะในสวนของระบบ
เครือขายที่เกี่ยวกับการใหบริการ รวมถึงโปรแกรมระบบงานและฐานขอมูล
(3) กรณีระบบมีความเสี่ยงสูง ควรจัดใหมีการทดสอบเจาะระบบ
(Penetration Test) เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของเทคโนโลยีการรักษาความมัน่ คงปลอดภัย
3.3 การแกไขปญหา บันทึกเหตุการณ และการรายงาน กรณีระบบสารสนเทศ
ไดรับความเสียหาย
ผูใหบริการตองมีการติดตาม บันทึก และรายงานเหตุการณละเมิดความ
มั่นคงปลอดภัย ผานชองทางการรายงานที่กําหนดไว โดยดําเนินการอยางรวดเร็วที่สุดเทาที่จะทําได
รวมทั้งใหมกี ารเรียนรูจากเหตุการณที่เกิดขึ้นแลว เพื่อเตรียมการปองกันที่จําเปนไวลวงหนา
แนวปฏิบัติ
(1) กําหนดขัน้ ตอนการแกไขปญหา ทีมงานหรือผูรับผิดชอบ รวมถึง
วิธีการรายงานปญหาใหกับผูบริหาร และแจงใหกับผูเกี่ยวของทราบ
(2) เก็บรวบรวมหลักฐานตาง ๆ ที่เปนประโยชน
(3) บันทึกเหตุการณ หรือจัดทํารายงานที่เปนลายลักษณอกั ษรเพื่อเก็บไว
เปนแนวทางในการแกปญหา
3.4 การสํารองขอมูล
ผูใหบริการตองจัดใหมีการสํารองและทดสอบขอมูลที่สํารองเก็บไว
อยางสม่ําเสมอ เพื่อรักษาความถูกตองสมบูรณ และสภาพความพรอมใชงานของการใหบริการ
แนวปฏิบัติ
(1) สํารองขอมูลที่สําคัญ และขอมูลอื่นที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน สํารอง
ใหพรอมใชงานได
(2) กําหนดวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนในการสํารองขอมูลใหชัดเจน เชน ขอมูลที่
จะสํารอง ความถี่ในการสํารองขอมูล สื่อที่ใช สถานที่เก็บ วิธีการเก็บรักษา และการนํามาใชงาน
(3) ทดสอบขอมูลที่เก็บสํารองไวอยางสม่ําเสมอ และใหเปนไปตามนโยบาย
การสํารองขอมูลของผูใหบริการ
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3.5 การจัดทําแผนรองรับการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง หรือแผนฉุกเฉินทาง
ระบบสารสนเทศ
ผูใหบริการตองจัดทําแผนสรางความตอเนื่องใหกับการใหบริการการชําระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส และนําแผนมาดําเนินการเพื่อใหบริการสามารถดําเนินตอไปไดตามระยะเวลาที่
กําหนดไวหลังจากที่มีเหตุการณที่ทําใหบริการหยุดชะงัก
แนวปฏิบัติ
(1) วิเคราะหและระบุความเสี่ยง และการดําเนินงานที่สําคัญของการใหบริการ
(2) กําหนดระยะเวลาหยุดดําเนินงานทีย่ อมรับได (Recovery Time Objectives)
(3) จัดทําแผนเปนลายลักษณอักษร กําหนดขัน้ ตอนรายละเอียดการดําเนินการ
เมื่อมีการหยุดชะงักของการดําเนินงานที่สําคัญ เพื่อใหสามารถกลับมาดําเนินงานไดตามระยะเวลาที่
กําหนด รายละเอียดของแผนอยางนอยประกอบดวย
ก. ชื่อแผน
ข. วัตถุประสงค และขอบเขตของแผน
ค. รายละเอียดของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพยากรที่จําเปน
สําหรับปฏิบัติงานทดแทน
ง. ผูรับผิดชอบ ผูมีอํานาจตัดสินใจ การติดตอสื่อสารกับผูเกี่ยวของ
ทั้งภายในและภายนอก
จ. วิธีการปฏิบัตกิ รณีเกิดปญหา และสถานที่ปฏิบัติงานทดแทน
(4) จัดใหมีการฝกอบรมแผนแกพนักงานและผูมีสวนเกี่ยวของกับการ
ดําเนินการตามแผนอยางสม่ําเสมอ
(5) ทดสอบและทบทวนแผนสําหรับการดําเนินงานที่สําคัญอยางนอย
ปละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงปจจัยที่มีผลตอความเสี่ยง
3.6 การบํารุงรักษาอุปกรณระบบสารสนเทศ
ผูใหบริการตองกําหนดใหมกี ารบํารุงรักษาอุปกรณตาง ๆ อยางสม่ําเสมอ
เพื่อใหอุปกรณทํางานไดอยางตอเนื่อง และอยูในสภาพที่มคี วามสมบูรณตอการใชงาน
แนวปฏิบัติ
กําหนดใหมีการบํารุงรักษาอุปกรณตาง ๆ อยางสม่ําเสมอ เพื่อใหอุปกรณ
ทํางานไดอยางตอเนื่อง และใหอยูในสภาพพรอมใชงานตลอดเวลา
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4. การตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศ
ผูใหบริการจะตองจัดใหมกี ารตรวจสอบความมัน่ คงปลอดภัยทางระบบ
สารสนเทศอยางสม่ําเสมอ อยางนอยปละ 1 ครั้ง เพื่อใหมนั่ ใจไดวานโยบายและมาตรการการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการใหบริการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
มั่นคงปลอดภัยสามารถใหบริการไดอยางตอเนื่อง
แนวปฏิบัติ
(1) จัดใหมีผูตรวจสอบและดําเนินการตรวจสอบความมัน่ คงปลอดภัยทางระบบ
สารสนเทศในเรื่องที่มีความเสี่ยงหรือมีความสําคัญตอการใหบริการอยางนอยปละ 1 ครั้ง และจัดทํา
รายงานผลการตรวจสอบเสนอผูบริหารของผูใหบริการเพือ่ พิจารณาระดับความเสี่ยงที่เปนอยูและ
กําหนดแนวทางการปรับปรุง และแจงใหหนวยงานภายในที่เกี่ยวของทราบเพื่อนําไปปฏิบัติ
(2) ติดตาม ตรวจสอบการใหบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสใหเปนไปตามกฎ
ระเบียบ ขอบังคับที่เกีย่ วของทั้งหมด เพื่อหลีกเลี่ยงการละเมิดขอกําหนดทางกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ
ขอกําหนดในสัญญา และขอกําหนดดานความมั่นคงปลอดภัย

ฝายระบบการชําระเงิน
ธนาคารแหงประเทศไทย
29 มกราคม 2552

