ผู้เขียน : ศิริพร ช�ำนาญชาติ ผู้อ�ำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ISO/IEC 27001 : 2013

เบือ้ งหลังสูค่ วามเป็นเลิศด้วย
นวัตกรรมของ

DBD
ตลอดระยะเวลา 94 ปี ที่ ผ ่ า นมา
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) มีบทบาท
ส�ำคัญในการให้บริการเพื่ออ�ำนวยความ
สะดวกในการประกอบธุรกิจแก่ประชาชน
และผูป้ ระกอบธุรกิจ รวมทัง้ ส่งเสริมพัฒนา
ธุรกิจไทยให้เข้มแข็ง โดยได้ก้าวสู่การเป็น
องค์ ก รที่ ทั น สมั ย รองรั บ บริ บ ทใหม่ ท าง
การค้าเน้นการปรับบทบาท ให้สอดรับกับ
การด�ำเนินธุรกิจรูปแบบใหม่ (New Business
Model) ซึ่ ง เป็ น การเพิ่ ม ทางเลื อ กให้ ผู ้
ประกอบการสามารถขยายธุ ร กิ จ ได้ เ ร็ ว
และตอบสนองความต้ อ งการของตลาด
ได้ดียิ่งขึ้น
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ในปี 2560 ทีผ่ า่ นมา กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ า หรื อ DBD ได้ ม่งุ เน้ นการท�ำงาน
เชิงรุ กปรั บรู ปแบบการท�ำงานแบบผู้วาง
กฎระเบียบหรื อ Regulator มาเน้ นลงมือ
ปฏิบตั จิ ริง หรือ Operator มากขึ ้น ตามวิสยั
ทัศน์ที่ต้องการเป็ นองค์กรที่ให้ บริ การด้ วย
ระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ อ ย่ า งเต็ ม รู ป แบบ
ภายใน 5 ปี และพัฒนา SMEs ให้ ขบั เคลือ่ น
ด้ วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
ซึง่ 1 ใน 4 ยุทธศาสตร์ สำ� คัญอันจะขับ
เคลื่ อ นให้ DBD ไปสู่ เ ป้ าหมายคื อ
พัฒนาการบริ การสู่ความเป็ นเลิศด้ วย
นวัตกรรม ซึง่ มีหวั ใจส�ำคัญ 3 ส่วน คือ
พัฒนารูปแบบการให้ บริการด้ านทะเบียนที่
ทันสมัย พัฒนาคลังข้ อมูลให้ ทนั สมัยและ

เชื่ อ ถื อ ได้ สุด ท้ า ยคื อ พัฒ นานวัต กรรม
การให้ บริการ ข้ อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
ในปี ที่ ผ่ า นมา DBD ได้ พยายาม
ผลักดันธุรกิจให้ มกี ารพัฒนาและเข้ าสูร่ ะบบ
มากขึ ้น โดยเฉพาะการสร้ างสิง่ แวดล้ อมทีด่ ี
ทางธุรกิจและดูแลผู้ประกอบธุรกิจทีเ่ ริ่มต้ น
ท�ำธุรกิจใหม่ โดยน�ำเทคโนโลยีมาใช้ ใน
กระบวนการท�ำงานและการให้ บริ การของ
ภาครัฐเพื่อให้ เกิดการปฏิรูปกระบวนการ
ท�ำงานและลดขันตอนการให้
้
บริการลง เพือ่
ให้ มปี ระสิทธิภาพ ถูกต้ อง รวดเร็ว สามารถ
อ� ำ นวยความสะดวกแก่ ป ระชาชนผู้ ใ ช้
บริ การ กระทัง่ ได้ รับการยอมรับในฐานะ
e-Department ชันน�
้ ำแห่งหนึง่ ของหน่วย
ราชการไทย

ความปลอดภัยของข้อมูล
สารสนเทศคือหัวใจส�ำคัญ

จากการด�ำเนินงานเชิงรุกทีต่ อบสนอง
นโยบายของรั ฐที่ให้ ความส�ำคัญกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy)
ผ่าน “กลไกประชารัฐ” ซึง่ DBD มีการพัฒนา
บริ การใหม่ ๆ โดยใช้ “ประชาชนเป็ น
ศู น ย์ ก ลาง” ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
ได้ น� ำ ระบบเทคโนโลยี ดิ จิ ทัล มาใช้ เ ป็ น
กลไกในการขั บ เคลื่ อ นและอ� ำ นวย
ความสะดวกในการให้ บริ การประชาชน
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทังการ
้
บริหารงานภายในองค์กร ซึง่ ในปั จจุบนั ถือ
ได้ ว่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้ เป็ น
เครื่องมือหลักในการด�ำเนินงานตามภารกิจ
ทุกด้ านของกรมฯ
ทังยั
้ งเป็ นส่วนสนับสนุนต่อวิสยั ทัศน์
ของกรมฯ ที่ต้องการเป็ นผู้ให้ บริ การด้ วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มรู ปแบบ จึง
ต้ องมีการบริ หารจัดการระบบความมัน่ คง
ปลอดภัยด้ านสารสนเทศอย่างเหมาะสม
และสอดคล้ อ งกับ กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
เพื่อป้องกันข้ อมูลสารสนเทศเสียหายจาก

ภัยคุกคามและความเสีย่ งต่าง ๆ ตลอดจน
สร้ างความน่ า เชื่ อ ถื อ และเป็ นที่ ย อมรั บ
แก่ผ้ใู ช้บริการ ผู้มสี ว่ นได้เสีย องค์กรตรวจสอบ
และสาธารณชน
ด้ ว ยเหตุนี ก้ รมพัฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า
จึงมีแนวความคิดที่จะบริ หารจัดการระบบ
ข้ อมูลสารสนเทศของกรมให้ มีความมัน่ คง
ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล จึงได้ น�ำ
มาตรฐานการจัดการข้ อมูลด้ านการรักษา
ความมัน่ คงปลอดภัยสารสนเทศ (ISO/IEC
27001:2013) มาใช้ เป็ นมาตรการในการ
ควบคุมการด�ำเนินงานทีเ่ กี่ยวข้ องกับระบบ
เทคโนโลยีและข้ อมูลสารสนเทศของกรมฯ
เพื่ อให้ มีแนวทางในการด� ำเนิ นงานและ
การควบคุมด้ านความมัน่ คงปลอดภัย
และมีกระบวนงานทีผ่ ้บู ริหาร เจ้าหน้าที่
ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ใช้ งาน ผู้รบั จ้ าง
รวมทังทุ
้ กภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้ อง ต้ องตระหนัก
ถึ ง ความส� ำ คัญ และปฏิ บัติ ต านโยบาย
และกระบวนการที่ก�ำหนดอย่างเคร่ งครัด
สร้ างความเชือ่ มัน่ ให้แก่ผ้ใู ช้บริการ หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน และผู้มีส่วนได้ เสียลด
ความเสี่ยงต่อภัยคุกคามด้ านความมัน่ คง
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เนื่องจากมีการให้ บริ การผ่านระบบ
อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ห ลากหลายรู ป แบบ เช่น
การให้ บริ ก ารออกหนั ง สื อ รั บ รองทาง
อิเล็กทรอนิกส์ผา่ นธนาคาร (e-Certificate)
การให้ บ ริ ก ารตรวจค้ น ข้ อ มูล นิ ติ บุค คล
ผ่านทางแอพพลิเคชัน (DBD e-Service)
การน� ำ ส่ง งบการเงิ น ทางอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์
(e-Filing) เพื่ อ อ� ำ นวยความสะดวกให้
ผู้ประกอบธุรกิจ ช่วยลดเวลาและค่าใช้ จา่ ย
ในการด� ำ เนิ น งานให้ ภาคธุ ร กิ จ ได้ เ ป็ น
อย่างดี
นอกจากนี ้ DBD ยังได้ สร้ าง Platform
การให้ บ ริ ก ารภาครั ฐ ในการต่ อ ยอดให้
เกิดนวัตกรรมบริ การของประเทศ โดยมี
การเปิ ดให้ บ ริ ก ารจดทะเบี ย นนิ ติ บุค คล
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ซึ่ง
ผู้ประกอบการสามารถจดทะเบียนจัดตัง้
ห้างหุ้นส่วนบริษทั ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต
ได้ อย่างครบวงจร ตังแต่
้ เริ่ มต้ นประกอบ
ธุรกิจจนถึงเลิกกิจการส่งผลให้ การเริ่ มต้ น
ธุรกิจง่ายขึ ้น มีความรวดเร็ว ประหยัดเวลา
และค่าใช้ จา่ ย สามารถเข้ าถึงบริการได้ ทกุ ที่
ทุกเวลา

ปลอดภัยสารสนเทศทัง้ จากภายในและ
ภายนอก ตลอดจนให้ ผู้ ใช้ บริ ก ารเกิ ด
ความเชื่อมัน่ และไว้ วางใจว่าข้ อมูลที่อยูใ่ น
ระบบสารสนเทศของกรมฯ มีความมัน่ คง
ปลอดภัยและน่าเชือ่ ถือตามมาตรฐานสากล
แต่ด้วยมาตรฐานการจัดการข้ อมูล
ด้ านการรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย
สารสนเทศ (ISO/IEC 27001:2013) มี
ขอบเขตควบคุมไม่เฉพาะเพียงเรื่องของตัว
ระบบสารสนเทศมีความมัน่ คงปลอดภัย
เท่านัน้ แต่ยงั รวมถึงนโยบายกระบวนงานที่
เกี่ ย วข้ อ ง ซึ่ง ต้ อ งพัฒ นาปรั บ ปรุ ง วิ ธี คิ ด
กระบวนการ นโยบาย วิธีการปฏิบตั ิงาน
ต่าง ๆ โดยมุง่ เน้ นไปทีก่ ารรักษาความมัน่ คง
ปลอดภัยของสารสนเทศอย่างเป็ นระบบ
และเคร่งครัด
ดังนัน้ ในปี 2560 การพัฒนาระบบ
บริ หารจัดการความมัน่ คงปลอดภัยข้ อมูล
สารสนเทศเพื่อให้ สอดคล้ องกับมาตรฐาน
ISO/IEC 27001:2013 จึงได้ พิจารณาน�ำ
มาตรฐานมาปรั บ ใช้ กับ กระบวนงานที่
เกี่ยวข้ องกับระบบที่พฒ
ั นาใหม่ มีความ
ส�ำคัญและมี ผลกระทบต่อความเชื่ อมั่น
ของประชาชนในระดับสูง ได้ แก่ ระบบจด
ทะเบี ย นนิ ติ บุ ค คลทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(e-Registration) ระบบจดทะเบี ย น
สัญญาหลักประกันทางธุรกิจ (e-Secured
Transaction) และศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data
Center) ซึง่ เป็ นโครงสร้ างพื ้นฐานส�ำหรับ
ทุกระบบงานของกรม

ขับเคลือ่ นองค์กรด้วย
ISO 27001: 2013

การได้มาซึง่ มาตรฐาน ISO 27001:2013
เพือ่ สนับสนุนการท�ำงาน สร้ างความปลอดภัย
ของข้ อมูลสารสนเทศในเขตความรั บผิด
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ชอบของ DBD ท�ำให้ ทกุ
ภาคส่ ว นตัง้ แต่ ผ้ ูบ ริ ห าร
ไล่ลงมาถึงบุคลากรจ�ำเป็ น
ต้ องเตรี ย มความพร้ อม
และปรับเปลีย่ นองค์กรใน
หลายมิติ โดยเฉพาะ 4 ด้าน
ส�ำคัญคือ
1. ศึ ก ษาท� ำ ความ
เข้ าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน
ISO 27001:2013 หรื อ
ระบบบริ หารจัดการความ
มัน่ คงปลอดภัยสารสนเทศ (Information
Security Management System) และเสริม
สร้ างความรู้ความเข้ าใจให้ กบั ผู้ปฏิบตั งิ าน
ทีเ่ กีย่ วข้ อง
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2. น�ำหลักการ Plan-Do-Check-Act
(PDCA) ซึ่งเป็ นแนวทางตามมาตรฐาน
มาปรับใช้ ให้ สอดคล้ องกับการด�ำเนินงาน
ของทางราชการ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยการ
แต่ ง ตั ง้ คณะกรรมการ/คณะท� ำ งานที่
เกี่ยวข้ อง, การก�ำหนดขอบเขตงานที่ขอ
การรั บรอง, การจัดท�ำเอกสารนโยบาย/
ระเบียบ / ขันตอนปฏิ
้
บตั ติ า่ ง ๆ, การตรวจ
ประเมิน, การติดตามผลการด�ำเนินงาน,

การทบทวนปรับปรุ งเอกสารและแนวทาง
ปฏิบตั ิ เป็ นต้ น
3. ติดต่อหน่วยงานตรวจประเมิน
ภายนอก เข้ าท�ำการตรวจประเมินเอกสาร/
หลักฐาน/วิธีการปฏิบตั งิ านของกรมฯ หาก
ตรวจประเมิ น แล้ ว ไม่ พ บประเด็ น ความ
ไม่ ส อดคล้ อ ง หน่ ว ยงานตรวจประเมิ น
ภายนอกจะด�ำเนินการออกใบรั บรองให้
กรมฯ ต่อไป
4. ใบรั บ รองมาตรฐาน ISO/IEC
27001:2013 มีอายุรับรอง 3 ปี และใน
แต่ ล ะปี จะต้ องมี ก ารตรวจติ ด ตามผล
การด� ำ เนิ น งาน (Surveillance Audit)
อย่างต่อเนือ่ ง กรมฯ จึงจ�ำเป็ นต้ องทบทวน/
ปรับปรุงเอกสารและแนวทางปฏิบตั ติ า่ ง ๆ
ให้ มคี วามเหมาะสมเป็ นประจ�ำทุกปี รวมถึง
เสริ ม สร้ างความตระหนัก ในการรั ก ษา
ความมั่น คงปลอดภัย สารสนเทศให้ กับ
บุคลากรกรมฯ ทุกคนอย่างสม�ำ่ เสมอ
ผลจากการด�ำเนินงานพัฒนาระบบ
การพั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การความ
มั่น คงปลอดภัย ข้ อ มูล สารสนเทศ ตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ข้ างต้ น

เจาะจงรู ป แบบการท� ำ งานที่ ชัด เจน ซึ่ง
ผู้ดำ� เนินการจะต้ องวิเคราะห์และปรับใช้ ให้
เหมาะสมกับงานราชการทีค่ อ่ นข้ างถูกจ�ำกัด
ในเรื่ องของทรัพยากรบุคคล งบประมาณ
และระเบียบและวิธกี ารปฏิบตั งิ าน ประกอบ
กับมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ซึ่ง
ก�ำหนดให้ บางเรื่ องต้ องจัดท�ำเป็ นเอกสาร
นโยบาย ระเบียบ ขันตอนการปฏิ
้
บตั ทิ เี่ ป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร และต้ องสือ่ สารท�ำความ
เข้ าใจให้ บคุ ลากรทีเ่ กีย่ วข้ องทุกคนรับทราบ
และถือปฏิบตั ิตาม ซึ่งเอกสารดังกล่าวมี
จ�ำนวนหลายฉบับและมีรายละเอียดเนื ้อหา
ทีแ่ ตกต่างกัน
ดังนัน้ การสร้ างความรู้ความเข้ าใจจึง
เป็ นเรื่ อ งที่ DBD ต้ อ งด� ำ เนิ น การอย่ า ง
ต่อเนือ่ งและสม�ำ่ เสมอ ตลอดจนการบริหาร
จัดการระบบรักษาความมัน่ คงปลอดภัย
สารสนเทศจ�ำเป็ นต้ องมีการก�ำหนดนโยบาย
จ� ำ กัด การเข้ า ถึ ง และกระบวนงานที่ มี
ขันตอนที
้
เ่ พิม่ ขึ ้นเพือ่ ให้ สามารถควบคุมตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ส่งผลให้
เกิดความไม่สะดวกในการให้ บริการผู้ใช้ งาน
และผู้เ กี่ ย วข้ อ ง จึง ต้ อ งมี ก ารสื่ อ สารให้
ผู้ใ ช้ ง านทุก ฝ่ ายเข้ า ใจ และตระหนัก ถึง
ความส� ำ คั ญ ในการที่ ต้ องปฏิ บั ติ ต าม
นโยบายทีก่ ำ� หนดไว้

ทัง้ นี ้ ผู้อ� ำ นวยการศูน ย์ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ และ Information Security
Management Representative: ISMR
เล็ ง เห็ น ว่ า หน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ มี ก ารน� ำ
Digital Service เข้ ามาปรับใช้ กบั การให้
บริการ หน่วยงานควรได้ รับการยอมรับด้ าน
ความมัน่ คงปลอดภัยของข้ อมูลสารสนเทศ
ตามมาตรฐานสากล เพือ่ ให้ ประชาชนผู้ใช้
งานมีความมัน่ ใจในการใช้ บริการโดยเฉพาะ
เรื่องของความลับ (Confidentiality) ข้ อมูล
ทีเ่ ป็ นข้ อมูลบุคคลหรือความลับจะไม่ถกู เปิ ด
เผยกั บ ผู้ ที่ ไ ม่ เ กี่ ย วข้ อง ความสมบู ร ณ์
(Integrity) รักษาไว้ซงึ่ ความถูกต้องเสถียรภาพ
ของสารสนเทศไม่ถูกแก้ ไข หรื อน�ำไปใช้
อย่างผิดวิธีและสามารถตรวจสอบความถูก
ต้ องของสารสนเทศก่อนน� ำไปใช้ งานได้
และความพร้ อมใช้ (Availability) การรักษา
ไว้ ซงึ่ ความพร้ อมใช้ งานขอสารสนเทศ
ซึ่ ง นอกจากมาตรฐาน ISO/IEC
27001:2013 แล้ วกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
จะยังคงเดินหน้ าพัฒนาการให้ บริ การของ
กรมในทุกด้ านอย่างต่อเนื่อง และพร้ อม
ขับเคลื่อนน�ำพาภาคธุรกิจไทยก้ าวสู่โลก
ยุค 4.0 ซึง่ เป็ นโลกทีเ่ รียกว่า Smart World
เพื่อร่ วมกันพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
สูค่ วามมัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืนต่อไป
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ท�ำให้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ DBD
มี ค วามมั่น คงปลอดภัย นอกจากนี ย้ ัง มี
นโยบายระบบบริ หารจัดการความมัน่ คง
ปลอดภัยสารสนเทศ ส�ำหรับใช้ เป็ นแนวทาง
ในการปฏิบตั ิงานและป้องกันความเสี่ยง
ด้ านเทคโนโลยี สารสนเทศที่ อาจเกิ ดขึน้
ในอนาคต
ส่ ง ผลให้ ก รมฯ ได้ รั บ การประเมิ น
ให้ ไ ด้ รั บ ใบรั บ รองมาตรฐาน ISO/IEC
27001:2013 จากหน่วยงานตรวจรับรอง
(Certification Body) ที่รับรองว่าระบบ
จดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์
(e-Registration) ระบบจดทะเบียนสัญญา
หลั ก ประกั น ทางธุ ร กิ จ (e-Secured
Transaction) และศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data
Center) ของกรมฯ ว่ามีการบริ หารจัดการ
ความปลอดภั ย ของข้ อมู ล สารสนเทศ
สอดคล้ องกับมาตรฐานสากล เมื่อวันที่ 15
กันยายน 2561
อย่างไรก็ตาม ความยุ่งยาก ปั ญหา
และอุปสรรคในการด� ำเนิ นงาน เป็ นผล
สืบเนือ่ งมาจากมาตรฐานการจัดการข้ อมูล
ด้ านการรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย
สารสนเทศ (ISO/IEC 27001:2013) ซึง่ เป็ น
แนวทางการปฏิบตั ิในลักษณะของ Best
Practice ระดับสากล ไม่ได้ ระบุเฉพาะ

