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วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อให้การด าเนินงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของบริษัทมีความมั่นคง 
ปลอดภยัสามารถใชง้านไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพอนัจะท าให้การด าเนินธุรกรรมมีความ
ถูกต้องเช่ือถือได้ตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการประกอบธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์  

2. เพื่อก าหนดแนวทางปฏิบติัให้ผูบ้ริหาร ผูดู้แลระบบ และเจ้าหน้าท่ีผูใ้ช้งานระบบ ตระหนักถึง
ความส าคญัของการรักษา ความมัน่คงปลอดภยั ในการใชง้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารของบริษทั 

3. เพื่อป้องกนัเจา้หน้าท่ีผูใ้ชง้านและผูเ้ก่ียวขอ้งไม่ให้กระท าความผิดตามพระราชบญัญติัว่าดว้ยการ
กระท าความผดิเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 

4. เพื่อก าหนดมาตรฐาน แนวทางและวิธีปฏิบติั ให้ผูบ้ริหาร ผูใ้ช ้ผูดู้แลระบบ และหน่วยงานภายนอก
ท่ีปฏิบติังานให้กบัองคก์ร ตระหนกัถึงความส าคญัของการรักษาความมัน่คงปลอดภยัในการใชง้าน
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศขององคก์รในการด าเนินงานและปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด 

บริษทัได้เล็งเห็นถึงความส าคญัของการบริหารความเส่ียงทั้งจากมุมมองของ Holding Company 
และจากธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า ซ่ึงกระบวนการบริหารความเส่ียงเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัท่ีช่วยให้
บริษทัสามารถเตรียมพร้อมและตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงของสภาพธุรกิจได้อย่างเหมาะสมและ
ทนัเวลา รวมถึงรองรับโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจอยา่งย ัง่ยนื   

ขอบเขต 

เพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ บริษทั ซีเค เพาเวอร์ จ  ากดั (มหาชน) เป็นไปอย่างเหมาะสมมี
ประสิทธิภาพ มีความมัน่คงปลอดภยัและสามารถด าเนินงานไดอ้ยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งป้องกนัปัญหาท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนจากการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในลกัษณะท่ีไม่ถูกตอ้ง และการถูกคุกคามจากภยัต่างๆ 
องคก์รจึงเห็นสมควรก าหนดนโยบายการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย
ก าหนดใหมี้มาตรฐาน (Standard) แนวปฏิบติั (Guideline) ขั้นตอนปฏิบติั (Procedure) ใหค้รอบคลุมดา้นการ
รักษาความมัน่คงปลอดภยัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและป้องกนัภยัคุกคามต่าง ๆ 
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ค านิยาม 

“บริษัท” หมายถึง บริษทั ซีเค เพาเวอร์ จ  ากดั (มหาชน) 
“ผู้ใช้งาน” หมายถึง บุคคลท่ีไดรั้บอนุญาต ให้สามารถเขา้ใช้งาน บริหาร หรือดูแลรักษาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารของบริษทั 
“ผู้ดูแลระบบ” หมายถึง ผูอ้  านวยการแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือผูไ้ดรั้บมอบหมายให้ควบคุมดูแล
บริหารจดัการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารของบริษทั 
 “เจ้าหน้าที่” หมายถึง บุคลากรในสังกดับริษทั และรวมถึงบุคคลภายนอกซ่ึงได้รับอนุญาตให้เขา้ใช้งาน
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารของบริษทั 
“สิทธิของผู้ใช้งาน” หมายถึง อ านาจอนัชอบธรรมท่ีผูใ้ชง้านไดรั้บมอบหมายในการเขา้สู่ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารของบริษทั 
“สินทรัพย์” หมายถึง ขอ้มูลคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ และทรัพยสิ์นดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารของบริษทั เช่น อุปกรณ์ระบบเครือข่าย ซอฟตแ์วร์ท่ีมีลิขสิทธ์ิ 
“การเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานสารสนเทศ” หมายถึง การควบคุมและจ ากดัสิทธิการใชร้ะบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารของบริษทั ท่ีเก่ียวกบัการให้บริการและขอ้มูลตามความจ าเป็นในการใช้งาน  
มีการป้องกนัการลกัลอบการเขา้ถึงระบบโดยผูท่ี้ไม่มีสิทธิทั้งจากภายในและภายนอกบริษทั 
“ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ” หมายถึง การคงไวซ่ึ้งความลบั ความถูกตอ้งสมบูรณ์ และความ
พร้อมใชง้านของขอ้มูลในระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารของบริษทั 
“เหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัย” (Security incidents) หมายถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนกับระบบ
เทคโนโลยี สารสนเทศ และการส่ือสารของบริษทัหรือเหตุการณ์ท่ีสงสัยวา่ จะเป็นจุดอ่อนหรือสร้างความ
เสียหาย ไดใ้นท่ีสุด ซ่ึงส่งผลให้เป็นการละเมิดนโยบายในการรักษาความมัน่คงปลอดภยัดา้นสารสนเทศ
ของบริษทั เช่น การอนุญาตให้ผูอ่ื้นเขา้ใช้งานระบบ การไม่ก าหนดรหัสผ่านในการเขา้ใช้งานระบบการ
เปิดเผยเอกสารส าคญัให้บุคคลภายนอกล่วงรู้ โปรแกรมไม่พึงประสงค ์ระบบถูกบุกรุกทางเครือข่าย หรือ
การเปิดเผยขอ้มูลส าคญัโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
“สถานการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่อาจคาดคิด” หมายถึง สถานการณ์ท่ีผูดู้แล
ระบบไม่ตอ้งการให้เกิดข้ึนหรือสร้างความเสียหายกบัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ
บริษทั โดยผูดู้แลระบบไม่ได้คาดการณ์ไวว้่าจะเกิดข้ึน เช่นโปรแกรมไม่พึงประสงค์ โปรแกรมท างาน 
ผดิพลาดหรือไม่ถูกตอ้ง ระบบถูกบุกรุกทางเครือข่าย ขอ้มูลส าคญัถูกเปล่ียนแปลงหรือสูญหาย หนา้เวบ็ไซต ์
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ถูกเปล่ียนแปลง การเปิดเผยขอ้มูลส าคญัโดยไม่ไดรั้บอนุญาต ระบบถูกโจมตีจนไม่สามารถให้บริการได้ 
การหยุดชะงกัของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย หรือเหตุการณ์อ่ืน ๆ ท่ีเป็นการละเมิดนโยบายความ
มัน่คงปลอดภยัของบริษทั 
“แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ” หมายถึง หน่วยงานท่ีด าเนินการเก่ียวกบัระบบสารสนเทศและระบบงาน
คอมพิวเตอร์และเป็นศูนยก์ลางเครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศของบริษทั โดยมีหนา้ท่ีศึกษาวิเคราะห์เพื่อพฒันา
ระบบสารสนเทศและระบบงานคอมพิวเตอร์ของบริษัท และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
“ข้อมูลคอมพิวเตอร์” หมายถึง ข้อมูล ข้อความ ค าสั่ง ชุดค าสั่ง หรือส่ิงอ่ืนใด บรรดาท่ีอยู่ในระบบ
คอมพิวเตอร์ในสภาพท่ีระบบคอมพิวเตอร์อาจประมวลผลได้ และให้หมายความรวมถึงข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
“ระบบคอมพวิเตอร์” หมายถึง อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมการท างานเขา้ดว้ยกนัโดยได้
มีการก าหนดค าสั่ง ชุดค าสั่ง หรือส่ิงอ่ืนใด และแนวทางปฏิบติังานให้อุปกรณ์ หรือชุดอุปกรณ์ท าหน้าท่ี
ประมวลผลขอ้มูลโดยอตัโนมติั 
“ระบบเครือข่ายส่ือสาร” หมายถึง ระบบท่ีสามารถใช้ในการติดต่อส่ือสาร หรือการเช่ือมโยง หรือการส่ง
ขอ้มูลสารสนเทศระหว่างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ของบริษทั ซ่ึงการเช่ือมโยงเป็นได้ทั้ งใน
รูปแบบใช้สายและแบบไร้สาย โดยระบบเครือข่ายส่ือสาร ได้แก่ ระบบเครือข่ายระยะใกล้ (Local Area 
Network: LAN) ระบบเครือข่ายระยะไกล (Wide Area Network: WAN) ระบบอินทราเน็ต (Intranet) และ
ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) 
“ระบบอินทราเน็ต” หมายถึง ระบบเครือข่ายส่ือสารภายในท่ีเช่ือมต่อระบบคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ภายใน
หน่วยงานเขา้ดว้ยกนั เป็นเครือข่ายท่ีมีจุดประสงค์เพื่อการติดต่อส่ือสารแลกเปล่ียนขอ้มูลและสารสนเทศ
ภายในบริษทั 
“ระบบอินเทอร์เน็ต” หมายถึง ระบบเครือข่ายส่ือสารท่ีเช่ือมต่อระบบคอมพิวเตอร์ต่างๆ ของบริษทัเขา้กบั
ระบบเครือข่ายส่ือสารอินเทอร์เน็ตทัว่โลก  
“สารสนเทศ” หมายถึง ขอ้มูลท่ีผา่นการประมวลผล การจดัระเบียบ ซ่ึงอาจอยูใ่นรูปของตวัเลขขอ้ความ หรือ
ภาพกราฟิก ให้เป็นระบบท่ีผูใ้ชส้ามารถเขา้ใจไดง่้าย และน าไปใชป้ระโยชน์ในการบริหารการวางแผน การ
ตดัสินใจ และอ่ืน ๆ 
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“ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร” หมายถึง ระบบงานของบริษัทท่ีประกอบด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ ระบบฐานขอ้มูล ระบบเครือข่ายส่ือสาร เจา้หนา้ท่ีผูใ้ชร้ะบบ เจา้หนา้ท่ีผูพ้ฒันาระบบ เจา้หนา้ท่ี
ผูจ้ดัการดูแลระบบ และผูบ้ริหารของบริษทั น ามาท างานร่วมกนัเพื่อก าหนดวตัถุประสงค์ รวบรวมจดัเก็บ
ขอ้มูล ประมวลผลขอ้มูล และส่งผลลพัธ์หรือสารสนเทศท่ีไดใ้ห้ผูใ้ชร้ะบบและผูบ้ริหารของบริษทัสามารถ
น ามาใชป้ระโยชน์ในการวางแผนเพื่อช่วยสนบัสนุนการปฏิบติังาน การตดัสินใจ การบริหาร การวิเคราะห์
และติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยงานระดบัต่าง ๆ ของบริษทั 
“รหัสผ่าน (Password)” หมายถึงตวัอกัษรหรืออกัขระหรือตวัเลข ท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบยืนยนั
ตวับุคคล เพื่อควบคุมการเขา้ถึงขอ้มูลและระบบขอ้มูลในการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูล และ
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
“การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ” หมายถึง การด าเนินการรักษาความมัน่คงปลอดภยัส าหรับ
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารของบริษทั ประกอบดว้ยคุณสมบติัพื้นฐาน 3 ประการ ดงัน้ี 
1. การรักษาความลบั (Confidentiality) คือ การเก็บรักษาขอ้มูลไวเ้ป็นความลบัและจะมีเพียงผูมี้สิทธิ

เท่านั้นท่ีจะสามารถเขา้ถึงขอ้มูลเหล่านั้นได ้
2. บูรณภาพ (Integrity) คือ การรับรองว่าข้อมูลจะไม่ถูกกระท าการใด ๆ อันมีผลให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขจากผูซ่ึ้งไม่มีสิทธิ ไม่วา่การกระท านั้นจะมีเจตนาหรือไม่ก็ตาม 
3. ความพร้อมใชง้าน (Availability) คือ การรับรองไดว้า่ขอ้มูลหรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสารทั้งหลายพร้อมท่ีจะใหบ้ริการในเวลาท่ีตอ้งการใชง้าน 
“วธีิการปฏิบัติ” หมายถึง รายละเอียดท่ีบอกขั้นตอนเป็นขอ้ ๆ ท่ีตอ้งน ามาปฏิบติัเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงมาตรฐานท่ี
ไดก้ าหนดไวต้ามวตัถุประสงค ์
“แนวปฏิบัติ” หมายถึง แนวทางท่ีไม่ได้บงัคบัให้ปฏิบติั แต่แนะน าให้ปฏิบติัตามเพื่อให้สามารถบรรลุ
เป้าหมายไดง่้ายข้ึน 
“ชุดค าส่ังไม่พึงประสงค์” (Malware) หมายถึง ชุดค าสั่งท่ีมีผลท าให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร เกิดความเสียหาย ถูกท าลาย ถูกแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติม ขดัขอ้งหรือปฏิบติังานไม่ตรงตาม
ค าสั่งท่ีก าหนดไว ้
“จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)” หมายถึง ระบบท่ีบุคคลใช้ในการรับส่งขอ้ความระหว่างกนัโดยผ่าน
เคร่ืองคอมพิวเตอร์และเครือข่ายส่ือสารท่ีเช่ือมโยงถึงกนั ขอ้มูลท่ีส่งจะเป็นได้ทั้งตวัอกัษร ภาพถ่ายภาพ
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กราฟฟิก ภาพเคล่ือนไหว และเสียง ผูส่้งสามารถส่งข่าวสารไปยงัผูรั้บคนเดียวหรือหลายคนก็ไดม้าตรฐานท่ี
ใชใ้นการรับส่งขอ้มูลชนิดน้ี เช่น SMTP, POP3 หรือ IMAP 

แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศบริษัท 

1 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการเข้าถึงและการควบคุมการใช้งานสารสนเทศและระบบ 
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

1.1 การควบคุมการเขา้ถึงสิทธิของผูใ้ชง้าน 
- มีการก าหนดสิทธิของผูใ้ชง้านในการเขา้ถึงระบบ โดยพิจารณาจากหนา้ท่ีความรับผดิชอบ

ในขอ้มูลของผูใ้ชง้านแต่ละกลุ่มงาน 
- ผูใ้ช้งานตอ้งท าค าใช้สิทธิเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือผ่านทางระบบ “IT service request” 

ใหก้บัแผนกเทคโนโลยสีารสนเทศ 
- ผูอ้  านวยการแผนกเทคโนโลยสีารสนเทศ หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายเป็นผูพ้ิจารณาอนุญาต 

1.2 การบริหารการจดัการสิทธิผูใ้ชง้าน 
- ผูดู้แลระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ไดก้ าหนดสิทธิการเขา้ถึงระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

และการส่ือสารนั้นๆ ให้เหมาะสมกับการเข้าใช้บริหารของผูใ้ช้งาน และหน้าท่ีความ
รับผิดชอบของผูใ้ชง้านเป็นไปตามระเบียบท่ีบริษทัก าหนด รวมทั้งมีการทบทวนสิทธิการ
เขา้ใชง้านเม่ือผูใ้ชมี้การยา้ย/เปล่ียนต าแหน่งงานใหม่ หรืลาออก หรือเกษียณ ภายในบริษทั
อยา่งสม่าํเสมอ หรืออยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

- ผูดู้แลระบบตอ้งก าหนดสิทธิบญัชีรายช่ือผูใ้ชง้านรายใหม่และรหสัผา่น ส าหรับการใชง้าน
คร้ังแรก เพื่อใชใ้นการตรวจสอบตวัตนจริงของผูใ้ชง้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร 

- เม่ือมีเจา้หนา้ท่ีเขา้ปฏิบติังานใหม่ แผนกทรัพยากรบุคคล/ หน่วยงานตน้สังกดัตอ้งท าค าขอ
ใช้สิทธิเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือผ่านระบบ “IT Service Request” แจง้แผนกเทคโนโลยี
สารสนเทศทนัที เพื่อสร้างบญัชีและก าหนดสิทธ์ิผูใ้ชง้านตามท่ีร้องขอ 

- เม่ือเจา้หนา้ท่ีลาออก หรือเปล่ียนแปลงหนา้ท่ีความรับผดิชอบในระบบท่ีขอสิทธิการใชง้าน
แผนกทรัพยากรบุคคล/ หน่วยงานต้นสังกัดต้องท าค าขอยกเลิกใช้สิทธิเป็นลายลักษณ์
อกัษรหรือผ่านระบบ “IT Service Request” แจง้แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศทนัที เพื่อ
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ถอดถอนสิทธิของผูท่ี้ลาออกหรือเปล่ียนสิทธิในระบบหรือปิดใชง้านบญัชีผูใ้ชด้งักล่าวเป็น
การชัว่คราว  จากนั้นจะด าเนินการลบขอ้มูลทั้งหมดของเจา้หนา้ท่ีดงักล่าวออกภายใน 7 วนั
หลงัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้ 

- ห้ามผูใ้ช้งานซ่ึงไม่ไดรั้บสิทธิให้เขา้ใช้งานบุกรุกเขา้ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร ไม่วา่ดว้ยวธีิการใดๆ  

1.3 การบริหารจดัการรหสัผา่นส าหรับผูใ้ชง้าน 
- ผูดู้แลระบบมีการก าหนดรหสัผา่นเร่ิมตน้ใหก้บัผูใ้ชง้าน หรือใชร้ะบบการก าหนดรหสัผ่าน

อตัโนมติั และระบบตอ้งไม่แสดงรหสัผา่นใหเ้ห็นบนหนา้จอ 
- ระบบตอ้งก าหนดใหผู้ใ้ชง้านตอ้งเปล่ียนรหสัผา่นเม่ือเขา้ระบบคร้ังแรก 
- ระบบมีการก าหนดจ านวนคร้ังท่ียอมให้ผูใ้ชง้านใส่รหสัผา่นผิด ไม่เกิน 6 คร้ัง (ระบบบญัชี

และการเงิน) 
- ผูดู้แลระบบการก าหนดระยะเวลาการเปล่ียนรหสัผา่น โดยพิจารณาจาก ล าดบัชั้นความลบั

ของขอ้มูล หรือความส าคญัตามภารกิจ โดยก าหนดใหร้ะบบมีการบนัทึกประวติัการเปล่ียน
รหัสผ่าน เพื่อป้องกันการใช้รหัสซ ้ าเช่น ระบบงานด้านการเงินและบัญชีต้องเปล่ียน
รหสัผา่นอยา่งนอ้ยทุก ๆ  90 วนั 

- การแจง้ปัญหาการใชง้านช่ือผูใ้ชง้านและรหสัผา่น ให้ผูใ้ชง้านติดต่อผูดู้แล ระบบ เช่น ลืม
ช่ือผู ้ใช้งานหรือรหัสผ่าน โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรหรือผ่านระบบ “IT Service 
Request” 

- การส่งมอบรหสัผา่นใหก้บัผูใ้ชง้านตอ้งเป็นไปอยา่งปลอดภยั และส่งไปยงัผูใ้ชง้านพร้อม 
“แนวปฏิบติัส าหรับการใชง้านรหสัผา่น”  รวมทั้งแจง้ใหผู้ใ้ชง้านปฏิบติัตามแนวปฏิบติัโดย
เคร่งครัด 

1.4 การใชง้านรหสัผา่นส าหรับผูใ้ชง้าน 
- ผูใ้ชต้อ้งใชช่ื้อผูใ้ชง้าน และรหสัผา่นของตนเองในการใชง้านระบบ เพื่อป้องกนั การปฎิเสธ

ความรับผดิชอบ 
- ผูใ้ชง้านท่ีไดรั้บรหสัผา่นในคร้ังแรกหรือไดรั้บรหสัผา่นใหม่ ตอ้งเปล่ียนรหสัผา่น ท่ีไดรั้บ

โดยทนัที 
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- ผูใ้ชง้านตอ้งก าหนดรหสัผา่น และเปล่ียนรหสัผา่นของตนเองในการใชง้านอยา่งสม่าํเสมอ 
อยา่งนอ้ยทุก ๆ 90 วนั หรือตามหลกัเกณฑซ่ึ์งผูดู้แลระบบก าหนด และตอ้งยนิยอมใหผู้ดู้แล
ระบบด าเนินการใด ๆ  เพื่อให้เกิดความมัน่คงปลอดภยัของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การส่ือสาร  

- ผูใ้ชง้านตอ้งเก็บรักษารหสัผา่นใหเ้ป็นความลบั และระมดัระวงัป้องกนัรหสัผา่นของตนเอง
ในการใช้งานไม่ให้ร่ัวไหลไปยงัผูอ่ื้น และไม่มอบให้ผูอ่ื้นน าไปใช้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ 
ทั้งส้ิน เวน้แต่กรณีผูใ้ชง้านท่ีมีอ านาจอนุมติัใด ๆ ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีอนัจะเป็นเหตุให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารไม่สามารถด าเนินการต่อไปได ้ใหแ้ต่งตั้งผูป้ฏิบติังานแทนในช่วงเวลาดงักล่าว เพื่อ
ใช้เป็นหลกัฐานในการตรวจสอบการใช้สิทธิ และหลงัจากผูป้ฏิบติังานแทนด าเนินการ
เรียบร้อยแลว้ ใหผู้ใ้ชง้านซ่ึงเป็นเจา้ของรหสัผา่นท าการเปล่ียนรหสัผา่นโดยทนัที 

- ก าหนดให้รหัสผ่านต้องมีมากกว่าหรือเท่ากับ 8 ตัวอักษร โดยมีการผสมกันระหว่าง
ตวัอกัษรท่ีเป็นตวัพิมพป์กติ ตวัเลข และสัญลกัษณ์เขา้ด้วยกนั 

- ไม่ก าหนดรหสัผา่นอยา่งเป็นแบบแผน เช่น “abcdef” “aaaaaa” “12345” 
- ไม่ก าหนดรหสัผา่นท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูใ้ชง้าน เช่นช่ือสกุล วนั เดือน ปีเกิด ท่ีอยู ่
- ไม่ก าหนดรหสัผา่นเป็นค าศพัทท่ี์อยูใ่นพจนานุกรม 
- ไม่ใช้รหัสผ่านส่วนบุคคลส าหรับการใช้แฟ้มข้อมูลร่วมกับบุคคลอ่ืน ผ่านเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ 
- ไม่ใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการจ ารหสัผา่นส่วนบุคคลอตัโนมติั 
- ไม่จดหรือบนัทึกรหสัผา่นส่วนบุคคลไวใ้นสถานท่ีท่ีง่ายต่อการสังเกตเห็นของบุคคลอ่ืน 
- ผูใ้ชง้านตอ้งไม่ใชร้หสัผา่นเดียวกนัในกรณีใชใ้นการปฏิบติังาน และในกรณีใชง้านส่วนตวั  
- ผูใ้ชง้านตอ้งออกจากระบบ (Log off) ทนัที เม่ือไม่ใชง้าน เพื่อป้องกนัผูใ้ชง้านอ่ืนลกัลอบ

ใชสิ้ทธิในการเขา้ถึงระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารและ 
- ผูใ้ชง้านตอ้งเปล่ียนรหสัผา่นทนัทีหากสงสัยวา่รหสัผา่นเกิดการร่ัวไหล 

1.5 การบริหารจดัการการเขา้ถึงของผูใ้ชง้าน 
- ผูใ้ชง้านตอ้งไดรั้บอนุญาตจากเจา้หนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบขอ้มูลและระบบงาน 
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- เจา้ของขอ้มูล และ/หรือ เจา้ของระบบงาน จะอนุญาตให้ผูใ้ชง้านเขา้สู่ระบบเฉพาะในส่วน
ท่ีเหมาะสมกบัหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ 

- ผูดู้แลระบบ มีหนา้ท่ีในการตรวจสอบการอนุมติั และก าหนดสิทธิในการผา่น เขา้สู่ระบบ
ให้แก่ผูใ้ช้งาน ในการขออนุญาตเขา้ระบบงานนั้น ตอ้งท าบนัทึกและกรอกแบบขอ้มูลค า
ขอลงในฟอร์ม “IT service request”ตามท่ีแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศก าหนด และให้มี
การลงนามอนุมติัเอกสารดังกล่าวโดยผูมี้อ  านาจท่ีเป็นเจ้าของข้อมูลและ/หรือเจ้าของ
ระบบงาน เพื่อเก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน 

- การลงทะเบียนเจา้หนา้ท่ี ก าหนดให้มีขั้นตอนปฏิบติัส าหรับการลงทะเบียนเจา้หนา้ท่ีใหม่ 
หรือเม่ือยา้ย/เปล่ียนต าแหน่งงานใหม่/ลาออก/เกษียณ ภายในบริษทั หน่วยงาน/ผูใ้ช้งาน
ตอ้งท าบนัทึก และกรอกแบบฟอร์ม“IT service request”ตามท่ีแผนกเทคโนโลยสีารสนเทศ
ก าหนด เพื่อใหมี้สิทธิหรือยกเลิกสิทธิต่าง ๆ ในการใชง้าน 

- ผูใ้ชง้านรายใหม่หรือส่วนงานตน้สังกดั ตอ้งท าการกรอกขอ้มูลเพื่อขอลงทะเบียนในแบบ 
“IT service request” และได้รับอนุมติัจะหัวหน้าส่วนงานต้นสังกัด จากนั้นส่งค าขอให้
แผนกเทคโนโลยสีารสนเทศ 

- ผูดู้แลระบบจะก าหนดสิทธิการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารให้
เหมาะสมกบัการใชง้านและหนา้ท่ีความรับผิดชอบของผูใ้ชง้าน โดยไดรั้บความเห็นชอบ
จากผูมี้อ านาจเป็นลายลกัษณ์อกัษร และจะมีการทบทวนสิทธิอย่างสม่าํเสมอ หรืออย่าง
นอ้ยปีละ 1 คร้ัง หรือในกรณีท่ีมีค าสั่งยา้ย/เปล่ียนต าแหน่งงานใหม่/ลาออก/เกษียณ หรือใน
กรณีท่ีหน่วยงานตน้สังกดั มีบนัทึกถึงผูอ้  านวยการแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือผู ้
ไดรั้บมอบหมาย เพื่อใหมี้สิทธิหรือยกเลิกสิทธิต่าง ๆ ในการใชง้าน 

1.6 การบริหารจดัการการเขา้ถึงขอ้มูลตามระดบัชั้นความลบั 
- ดูแลระบบ มีการก าหนดชั้นความลบัของขอ้มูล วธีิปฏิบติัในการจดัเก็บขอ้มูลและวธีิปฏิบติั 

ในการควบคุมการเขา้ถึงขอ้มูลแต่ละประเภทชั้นความลบั รวมทั้งการเขา้ถึงโดยตรง และ 
การเขา้ถึงผา่นระบบงาน รวมถึงวธีิการท าลายขอ้มูลแต่ละประเภทชั้นความลบั 

- เจ้าของข้อมูล จะต้องมีการทบทวนความเหมาะสมของสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของ
ผูใ้ช้งานเหล่าน้ีอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าสิทธิต่าง ๆ ท่ีให้ไวย้งัคงมีความ
เหมาะสม 
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- วิธีปฏิบติัในการควบคุมการเขา้ถึงขอ้มูลแต่ละประเภทชั้นความลบั ทั้งการเขา้ถึงโดยตรง
และการเขา้ถึงผ่านระบบงาน ผูดู้แลระบบมีการก าหนดรายช่ือผูใ้ช้งาน (User Account) 
และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ในการตรวจสอบตวัตนจริงของผูใ้ช้ขอ้มูลในแต่ละชั้น
ความลบัขอ้มูล 

- การรับส่งขอ้มูลระดบัชั้นความลบั ตั้งแต่ชั้น “ลบั” ข้ึนไปผา่นเครือข่ายสาธารณะ ตอ้งไดรั้บ
การเขา้รหสั (Encryption) ท่ีเป็นมาตรฐานสากล เช่น SSL, VPN , HTTPS 

- มีมาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูลในกรณีท่ีน าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ออกนอก
พื้นท่ีของแผนกงาน หรือกรณีส่งเคร่ืองคอมพิวเตอร์ไปตรวจซ่อมเจา้ของขอ้มูลตอ้งส ารอง
ขอ้มูลไวใ้นส่ือบนัทึกขอ้มูล และลบขอ้มูลส าคญัท่ีเก็บอยูใ่นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ออกก่อน 

1.7 การควบคุมการเขา้ถึงระบบเครือข่ายส่ือสาร 

เป็นการควบคุมบุคคลท่ีเขา้สู่ระบบเครือข่ายส่ือสาร รวมถึงการควบคุมป้องกนัการบุกรุกไดอ้ยา่ง
เป็นระบบ และให้สามารถเขา้ถึงระบบสารสนเทศไดแ้ต่เพียงบริการท่ีไดรั้บอนุญาตให้เขา้ถึงเท่านั้น โดย
ผูดู้แลระบบจะตอ้งท าการออกแบบระบบเครือข่ายส่ือสารตามกลุ่มของบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารท่ีมีการใช้งาน กลุ่มของผูใ้ช้งาน และกลุ่มของระบบสารสนเทศ ได้แก่ Internal Zone, 
External Zone และ DMZ Zone เป็นตน้ จึงตอ้งมีการก าหนดมาตรการรักษาความปลอดภยั ดงัน้ี 

- ผูใ้ชง้านสามารถเขา้ถึงระบบสารสนเทศไดแ้ต่เพียงบริการท่ีไดรั้บอนุญาต ใหเ้ขา้ถึงเท่านั้น 
- ผูใ้ชง้านท่ีตอ้งการเขา้ถึงระบบเครือข่ายส่ือสาร จะตอ้งขอใชง้านกบัผูดู้แลระบบ โดยกรอก

ขอ้มูลลงในระบบ “IT service request” และตอ้งไดรั้บ พิจารณาอนุญาตจากผูอ้  านวยการ
แผนกเทคโนโลยสีารสนเทศหรือผูไ้ดรั้บมอบหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

- ผูดู้แลระบบต้องท าการลงทะเบียนก าหนดสิทธิผูใ้ช้งานในการเข้าถึงระบบ เครือข่าย
ส่ือสารให้เหมาะสมกบัหนา้ท่ีความรับผิดชอบในการปฏิบติังานก่อนเขา้ใชร้ะบบเครือข่าย
ส่ือสาร รวมทั้งมีการทบทวนสิทธิการเขา้ถึงอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  

- ผูดู้แลระบบจะตอ้งท าการลงทะเบียนอุปกรณ์ทุกตวัท่ีใชติ้ดต่อระบบเครือข่ายส่ือสารจาก
แบบค าขอข้ึนทะเบียนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายส่ือสาร โดยกรอกขอ้มูลลงใน
ระบบ “IT service request” 
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- ผูดู้แลระบบ จดัใหมี้ซอฟทแ์วร์ส าหรับบริหารจดัการและควบคุมระบบเครือข่าย (Network 
Management System) ซ่ึงสามารถระบุอุปกรณ์บนเครือข่าย (Equipment Identification) ถึง
ระดบั IP address, Computer name, MAC address  

- มีการจดัท าผงัการเช่ือมโยงเครือข่าย และมีการปรับปรุงใหเ้ป็นปัจจุบนัเสมอ 
-  มีการจดัแบ่งแยกส่วนเครือข่ายส่ือสาร /กลุ่ม เพื่อป้องกนัและควบคุมการเขา้ถึงไดแ้ก่ ส่วน

ท่ีเป็นสาธารณะ ส่วนท่ีเช่ือมต่อภายใน ส่วนท่ีเก่ียวข้องกับสินทรัพย์ส าคญัหรือท่ีเป็น
อนัตรายกลุ่มของบริการสารสนเทศ กลุ่มผูใ้ชง้าน และกลุ่มของระบบสารสนเทศ  

- มีการใช ้VLAN ในแต่ละส่วนเครือข่ายส่ือสาร /กลุ่ม เช่น กลุ่มของบริการสารสนเทศ กลุ่ม
ผูใ้ชง้าน และกลุ่มของระบบสารสนเทศ 

- มีการติดตั้งอุปกรณ์ Gateway กั้นไวร้ะหว่างเครือข่ายส่ือสาร เพื่อเป็นตวัควบคุมขอ้มูลท่ี
ส่ือสารกนัระหวา่งเครือข่ายส่ือสาร 

-  อุปกรณ์ในเครือข่ายส่ือสารมีการปรับแต่งให้สามารถควบคุมหรือกรองขอ้มูลท่ีส่ือสารกนั 
ระหวา่งเครือข่าย 

- มีการควบคุมและป้องกนัให้ปลอดภยั เช่น การใช้การตรวจสอบตวัตน การเขา้รหัสผ่าน 
การเลือกก าหนดความถ่ีช่องสัญญาณเอง 

- มีการจดัเก็บขอ้มูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ตามพระราชบญัญติัว่าดว้ยการ กระท าความผิด
เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 

- มีการตรวจสอบการท างานของระบบเครือข่ายส่ือสารและอุปกรณ์เครือข่าย ส่ือสารอย่าง
สม ่าเสมอเป็นประจ าทุกวนั  

- มีการตั้งค่า และการปรับแต่งค่า (Configuration) ท่ีถูกตอ้งเหมาะสม และ เป็นปัจจุบนั 
- มีการเฝ้าระวงัระบบเครือข่ายส่ือสาร 
- มีการส ารองขอ้มูลการตั้งค่าของอุปกรณ์เครือข่ายส่ือสาร 
- มีการ Update patch หรือ Release ของซอฟตแ์วร์ระบบหรือ Firmware 
- มีการตรวจสอบช่องโหว่ของอุปกรณ์และเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ท่ีให้บริการในระบบ

เครือข่ายส่ือสารของบริษทั 
- มีการทดสอบการบุกรุกเครือข่ายส่ือสาร 
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- มีการควบคุมการเขา้ถึงระบบเครือข่ายส่ือสารจากภายใน และการควบคุมการเช่ือมต่อทาง
เครือข่าย 

- การขอติดตั้งจุดเพื่อเช่ือมต่อเขา้เครือข่ายของห้องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ตอ้งท าเป็นหนงัสือและไดรั้บอนุญาตจากผูอ้  านวยการแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศหรือผู ้
ไดรั้บมอบหมาย 

- ดูแลและปรับปรุงสิทธิการเขา้ถึงและใชง้านเครือข่ายของผูใ้ชง้านอยูเ่สมอ 
- มีอุปกรณ์ในการกรองการรับส่งข้อมูล เช่น อีเมล์ การรับส่งแฟ้มข้อมูลการเขา้ถึงแบบ

โตต้อบหรือการแช็ท การเขา้ถึงโปรแกรมประยกุต ์
- จ ากดัช่วงวนัหรือช่วงเวลาในการอนุญาตใหเ้ช่ือมต่อตามความจ าเป็น 

1.8 การควบคุมการก าหนดเส้นทางบนเครือข่าย 
- มีการควบคุมการก าหนดเส้นทางบนเครือข่ายบนอุปกรณ์เครือข่าย ไดแ้ก่  Core switch,  

Edge Switch, Router เป็นตน้ 
- มีอุปกรณ์ Gateway ในการตรวจสอบต้นทางและปลายทาง ณ จุดควบคุมท่ีอยู่ระหว่าง

เครือข่ายภายใน โดยการใช ้Proxy Server หรือ Network Access Controller (NAC) 
- มีการก าหนดโปรโตคอล สิทธิ IP Address ในการเช่ือมโยงเครือข่าย ของอุปกรณ์และ

ผูใ้ชง้านเครือข่ายใหเ้หมาะสม 
- มีการก าหนดโปรโตคอล และพอร์ตการใช้งานของแต่ละกลุ่มผูใ้ช้งาน เช่น HTTP, FTP, 

SMTP, TELNET 
- มีการก าหนด VLAN เพื่อควบคุมและก าหนดสิทธิการใชง้าน 

1.9 การระบุและพิสูจน์ตวัตนของผูใ้ชง้าน 
- มีการพิสูจน์ตวัตนส าหรับผูใ้ชง้าน โดยตอ้งแสดงตวัตนดว้ยช่ือผูใ้ชง้าน พิสูจน์ยนืยนัตวัตน 

ดว้ยการใชร้หสัผา่นในการเขา้สู่เครือข่าย  
 

1.10 การติดตั้งอุปกรณ์ Firewall เพื่อรักษาความปลอดภยัของระบบเครือข่าย 
- ผูดู้แลระบบมีหนา้ท่ีในการบริหารจดัการ การติดตั้ง และก าหนดค่า ของ Firewall ทั้งหมด  
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การ เปล่ียนแปลงค่าต่าง ๆ ของอุปกรณ์ Firewall ในแต่ละคร้ัง ไดแ้ก่ ค่าพารามิเตอร์ การก าหนดค่า
ใช้บริการ และการก าหนดระบบเครือข่ายส่ือสารต่าง ๆ ให้สามารถเช่ือมต่อกบัระบบเครือข่ายส่ือสารของ
บริษทั โดยไดรั้บอนุญาตจากผูอ้  านวยการแผนกเทคโนโลยสีารสนเทศหรือผูไ้ดรั้บมอบหมาย 

- การก าหนดค่าเร่ิมตน้พื้นฐานของทุกระบบเครือข่ายส่ือสาร จะตอ้ง เป็นการปฏิเสธทั้งหมด  
- การเช่ือมต่อระบบอินเทอร์เน็ตและบริการระบบอินเทอร์เน็ตท่ีไม่ได ้รับการอนุญาตตาม

นโยบาย ทุกเส้นทางจะตอ้งถูกบล็อก (Block) โดย Firewall 
- การเขา้ถึงตวัอุปกรณ์ Firewall จะตอ้งสามารถเขา้ถึงไดเ้ฉพาะผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายให้ดูแล

จดัการเท่านั้น 
- ขอ้มูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ท่ีเขา้ออกอุปกรณ์ Firewall จะตอ้ง จดัเก็บไวท่ี้อุปกรณ์ 
- จดัเก็บขอ้มูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ท่ีน่าเช่ือถือและมีการเขา้รหัสขอ้มูลเพื่อป้องกันการ

แกไ้ขหรือเปล่ียนแปลง และตอ้งจดัเก็บขอ้มูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไม่นอ้ยกวา่ 90 วนั 
- ผูดู้แลระบบตอ้งตรวจสอบเหตุการณ์ ขอ้มูลจราจรทางคอมพิวเตอร์พฤติกรรมการใชง้าน 

กิจกรรม และบนัทึกปริมาณขอ้มูลการเขา้ใชง้านระบบเครือข่ายเป็นประจ าทุกวนั 
- การก าหนดการให้บริการระบบอินเทอร์เน็ตกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ลูกข่ายจะเปิดพอร์ตใน 

Firewall ส าหรับการเช่ือมต่อพื้นฐานของโปรแกรมทัว่ไปท่ีอนุญาตให้ใช้งาน ซ่ึงหากมี
ความจ าเป็นท่ีจะใชง้านนอกเหนือจากท่ีก าหนดไวจ้ะตอ้งมีการเปิดพอร์ตให้เป็นกรณีพิเศษ 
ตอ้งท าหนงัสือและไดรั้บอนุญาตจากผูอ้  านวยการแผนกเทคโนโลยสีารสนเทศหรือผูไ้ดรั้บ
มอบหมายการก าหนดค่าการให้บริการของเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายในแต่ละ ส่วนของ
ระบบเครือข่ายส่ือสาร จะตอ้งก าหนดค่าอนุญาตใน Firewall เฉพาะพอร์ตการเช่ือมต่อท่ี
จ าเป็นต่อ การใหบ้ริการเท่านั้น โดยจะตอ้งถูกระบุใหก้บัเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเป็นราย
เคร่ืองท่ีใหบ้ริการจริง 

- เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีให้บริการระบบงานสารสนเทศต่าง ๆ จะตอ้งไม่อนุญาตให้มี
การเช่ือมต่อเพื่อใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต เวน้แต่มีความจ าเป็น โดยจะตอ้งก าหนด เป็น
กรณีไป 

- การส ารองขอ้มูลการก าหนดค่าต่าง ๆ ของอุปกรณ์ Firewall จะตอ้งส ารองขอ้มูลเป็นประจ า
ทุกสัปดาห์ หรือทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงการก าหนดค่าในอุปกรณ์ Firewall 
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- ผูดู้แลระบบมีสิทธิท่ีจะระงบัการใชง้านของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีมีพฤติกรรมการใช้งานท่ี
ผดินโยบาย หรือเกิดจากการท างานของโปรแกรมท่ีมีความเส่ียงต่อความปลอดภยัจนกวา่จะ
ไดรั้บการแกไ้ข 

- การเช่ือมต่อในลกัษณะของการ Remote Login จากภายนอกผ่านระบบเครือข่ายส่ือสาร
มายงัเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย หรืออุปกรณ์ระบบเครือข่ายส่ือสารภายใน จะตอ้งบนัทึก
รายการของการด าเนินการตามแบบค าขออนุญาตเปิดบริการใน Firewall และจะตอ้งไดรั้บ
ความเห็นชอบจากผูดู้แลระบบก่อน 

- ผูล้ะเมิดนโยบายดา้นความปลอดภยัของ Firewall จะถูกระงบัการใชง้านระบบอินเทอร์เน็ต
หรือการเช่ือมต่อระบบเครือข่ายส่ือสารภายในโดยทนัที 

1.11 การติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจบัและป้องกนัการบุกรุก (IDS/IPS) 
- การติดตั้งระบบ IDS/IPS เพื่อตรวจสอบหรือเฝ้าระวงั หรือมอนิเตอร์เหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ี

เกิดข้ึนจากการใชง้านของบุคคลท่ีเขา้ใชง้านระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบเครือข่ายส่ือสาร
ของหน่วยงานในลกัษณะท่ีผิดปกติ เช่นการพยายามท่ีจะท าลายความลบั (Confidentiality) 
ความคงสภาพ (Integrity) และความพร้อมใช้งาน (Availability) ของข้อมูล หรือการ
หลีกเล่ียงระบบการรักษาความ ปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
โดยการบุกรุกดงักล่าวเกิดจากการท่ีผูบุ้กรุกเขา้ถึง ระบบจากอินเทอร์เน็ต หรือการท่ีผูใ้ช้
ภายในพยายามเขา้ถึงหรือกระท าในส่ิงท่ีไม่ไดรั้บอนุญาต หรือการท่ีผูใ้ช้พยายามใชสิ้ทธิ
พิเศษของตนในทางท่ีผดิ 

- การติดตั้งระบบ IDS/IPS ให้ครอบคลุมระบบคอมพิวเตอร์และระบบ เครือข่ายส่ือสารของ
บริษทัทั้งหมด รวมถึงเส้นทางขอ้มูลจราจร ทั้งท่ีเช่ือมต่อสู่ระบบเครือข่ายส่ือสารภายนอก
และภายในทุกเส้นทาง 

- ระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมดท่ีสามารถเขา้ถึงได้จากระบบเครือข่ายส่ือสาร ภายนอกหรือ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต จะตอ้งผา่นการตรวจสอบจากระบบ IDS/IPS 

- ขอ้มูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ท่ีผา่นเขา้ออกระบบ IDS/IPS จะตอ้งมีการบนัทึกไม่นอ้ยกวา่ 
90 วนั 

- ผูดู้แลระบบตอ้งตรวจสอบ และ Update Patch / Signature ของระบบ IDS /IPS เป็นประจ า
อยา่งนอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง หรือทุกคร้ังท่ีมี Signature เวอร์ชัน่ใหม่ใหอ้พัเดท 
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- ผูดู้แลระบบตอ้งตรวจสอบเหตุการณ์ ขอ้มูลจราจรทางคอมพิวเตอร์พฤติกรรมการใชง้าน 
กิจกรรม และบนัทึกปริมาณขอ้มูลการเขา้ใชง้านระบบเครือข่ายเป็นประจ าทุกวนั 

- ระบบ IDS/IPS ท างานภายใตก้ฎควบคุมพื้นฐานของ Firewall ท่ีใช้ ในการเขา้ถึงระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

- พฤติกรรมการใช้งาน กิจกรรม หรือเหตุการณ์ทั้งหมด ท่ีมีความเส่ียงต่อการบุกรุก การ
โจมตีระบบ พฤติกรรมท่ีน่าสงสัย หรือการพยายามเขา้ระบบ ทั้งท่ีประสบความส าเร็จและ
ไม่ประสบความส าเร็จ ตอ้งรายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบตามล าดบัชั้นทนัทีท่ีตรวจพบ 

- ผูดู้แลระบบมีสิทธิในการยุติการเช่ือมต่อระบบเครือข่ายส่ือสารของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีมี
พฤติกรรมเส่ียงต่อการบุกรุกระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร โดยไม่ตอ้งมีการ
แจง้แก่ผูใ้ชง้านล่วงหนา้ และรายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบ 

1.12 การควบคุมการเขา้ถึงระบบเครือข่ายส่ือสารจากภายนอก 
- การอนุญาตใหผู้ใ้ชง้านเขา้สู่ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร หรือคอมพิวเตอร์

ระยะไกลจากภายนอก (Remote) ผา่นเครือข่ายส่ือสาร ตอ้งอยูบ่นพื้นฐานของความจ าเป็น
เท่านั้น และไม่เปิดพอร์ตใน Firewall หรืออุปกรณ์ส่ือสารท่ีใช้ตลอดเวลาโดยไม่จ  าเป็น 
และตดัช่องทางการเช่ือมต่อเขา้สู่ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารจากภายนอก
ทนัทีเม่ือไม่ไดใ้ชง้านแลว้ 

- วิธีการใด ๆ ก็ตามท่ีสามารถเขา้สู่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารหรือระบบ
คอมพิวเตอร์ระยะไกลจากภายนอก ต้องได้รับการอนุญาตจากผู ้อ  านวยการแผนก
เทคโนโลยีสารสนเทศหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายก่อน ตามแบบค าขออนุญาตเปิดบริการใน 
Firewall และมีการควบคุมอย่างเข้มงวดก่อนน ามาใช้ และผู ้ใช้งานต้องปฏิบัติตาม
ขอ้ก าหนดของการเขา้สู่ระบบอยา่งเคร่งครัด 

- การให้สิทธิในการเข้า สู่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารหรือระบบ
คอมพิวเตอร์ระยะไกลจากภายนอก ผูใ้ช้งานตอ้งแสดงหลักฐานระบุเหตุผลหรือความ
จ าเป็นในการปฏิบติังาน และตอ้งไดรั้บอนุมติัจากผูอ้  านวยการแผนกเทคโนโลยสีารสนเทศ
หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย 

- การเขา้ถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารหรือระบบคอมพิวเตอร์ระยะไกล
จากภายนอก โดยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
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แบบพกพา รวมถึงอุปกรณ์ส่ือสารเคล่ือนท่ี ตอ้งมีการควบคุมพอร์ตใน Firewall ท่ีใชใ้นการ
เขา้สู่ระบบอยา่งรัดกุม และมีการแบ่งช่องสัญญาณอยา่งชดัเจน 

- มีการพิสูจน์ตวัตนส าหรับผูใ้ช้งานท่ีอยู่ภายนอก โดยต้องแสดงตวัตนด้วยช่ือผูใ้ช้ การ
พิสูจน์ยืนยนัตวัตนดว้ยการใชร้หสัผา่น และการเขา้สู่ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
ส่ือสารหรือระบบคอมพิวเตอร์จากอินเทอร์เน็ตนั้น จะมีการตรวจสอบเพื่อพิสูจน์ตวัตน
ของผูใ้ชง้านดว้ย 

- มีการใชอุ้ปกรณ์พิเศษเพื่อยืนยนัตวัตนอยา่งเขม้ขน้ในการเขา้สู่ระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวกบั
ขอ้มูลท่ีเป็นชั้นขอ้มูลท่ีใชภ้ายในบริษทั และชั้นขอ้มูลตั้งแต่ชั้น “ลบั” แทนการใชร้หสัผ่าน 
เช่นการใชอุ้ปกรณ์ Token เม่ือตอ้งปฏิบติังานภายนอกองคก์ร 

1.13 การควบคุมการเขา้ถึงระบบเครือข่ายส่ือสารแบบไร้สาย 
- ผูดู้แลระบบตอ้งก าหนดต าแหน่งการวางอุปกรณ์กระจายสัญญาณให้เหมาะสมเป็นการ 

ควบคุมไม่ให้สัญญาณของอุปกรณ์ร่ัวไหลออกไปนอกบริเวณท่ีใชง้าน เพื่อป้องกนัไม่ใหผู้ ้
โจมตีสามารถรับส่งสัญญาณจากภายนอกอาคารหรือบริเวณขอบเขตท่ีควบคุมได ้

- ผูดู้แลระบบตอ้งเลือกใชก้ าลงัส่งให้เหมาะสมกบัพื้นท่ีใชง้านและท าการส ารวจวา่สัญญาณ
ร่ัวไหลออกไปภายนอกหรือไม่ 

- ผูดู้แลระบบตอ้งท าการเปล่ียนค่า SSID (Service Set Identifier) ช่ือผูใ้ชง้านและรหสัผา่น ท่ี
ถูกก าหนดเป็นค่าตั้งตน้จากผูผ้ลิตทนัทีท่ีน า Access Point มาใชง้าน 

- ผูดู้แลระบบตอ้งก าหนดค่า ในการเขา้รหัสขอ้มูลระหว่างอุปกรณ์รับและอุปกรณ์กระจาย
สัญญาณเพื่อให้ยากต่อการดักจับ และปลอดภัยอย่างน้อยคือWPA (Wi-Fi Protected 
Access)  

- ผูดู้แลระบบต้องเลือกใช้วิธีการควบคุม MAC Address หรือช่ือผูใ้ช้และรหัสผ่านของ
ผูใ้ชง้านท่ีมีสิทธิในการเขา้ใชง้านระบบเครือข่ายส่ือสารแบบไร้สาย โดยจะอนุญาตเฉพาะ
อุปกรณ์ท่ีมี MAC Address ช่ือผูใ้ช ้และรหสัผา่นตามท่ีก าหนดไวเ้ท่านั้น 

- ผูดู้แลระบบต้องมีการติดตั้ ง Firewall ระหว่างระบบเครือข่ายส่ือสารแบบไร้สาย กับ
เครือข่ายส่ือสารภายในบริษทั 



 บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทในเครือ 

เร่ือง แนวปฏิบัตใินการรักษาความมัน่คงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 

หน้าที ่16/36 

แก้ไขคร้ังที ่00 

มผีลบังคบัใช้วนัที ่  
21 พฤศจกิายน 2562 

 

- ผูดู้แลระบบตอ้งใชซ้อฟตแ์วร์หรือฮาร์ดแวร์ตรวจสอบการท างานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ / 
อุปกรณ์ท่ีอนุญาตให้เช่ือมต่อเครือข่ายส่ือสารแบบไร้สายได ้และบนัทึกขอ้มูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร์ท่ีใชง้านระบบเครือข่ายไร้สายไวไ้ม่นอ้ยกวา่ 90 วนั 

1.14 การควบคุมการเขา้ถึงระบบปฏิบติัการ 
เป็นการควบคุมบุคคลเขา้สู่ระบบปฏิบติัการท่ีอยูภ่ายใตร้ะบบเครือข่ายส่ือสารของบริษทั เพื่อรักษา
ความปลอดภยัของขอ้มูล และทรัพยากร จึงตอ้งมีการก าหนดมาตรการรักษาความปลอดภยั ดงัน้ี 
- มีการพิสูจน์ตวัตนส าหรับผูใ้ชง้านโดยตอ้งแสดงตวัตนดว้ยช่ือผูใ้ชง้าน 
- การเขา้สู่ระบบปฏิบติัการจะมีการตรวจสอบเพื่อพิสูจน์ตวัตนของผูใ้ชง้านโดยอตัโนมติั 

จากระบบ Active Directory (AD) หรือ Radius Server 

1.15 การติดตั้งโปรแกรมอรรถประโยชน์เพื่อใชง้านร่วมกบัระบบปฏิบติัการ 
- ตอ้งไม่ติดตั้งโปรแกรมซอฟแวร์ท่ีละเมิดลิขสิทธ์ิ 
- ตอ้งติดตั้งโปรแกรมตามภารกิจและไม่ติดตั้งโปรแกรมท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน 
- แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ ก าหนดมาตรการการควบคุมการหมดเวลาใช้งานระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Session time-out) เม่ือมีการวา่งเวน้จากการใช้งาน
ในระยะเวลาหน่ึงเพื่อยติุการใชง้านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารนั้น 

- ก าหนดให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มีการยุติการใชง้านรวมถึงปิดการ
ใชง้านในกรณีท่ีไม่มีกิจกรรมการใชง้านภายในช่วงระยะเวลา 3600 วินาที เพื่อป้องกนัการ
เขา้ถึงขอ้มูลโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 

- มีกลไกในการยกเลิกการใช้โปรแกรมประยุกต ์และการเช่ือมต่อเขา้สู่ระบบโดยอตัโนมติั 
เม่ือไม่มีการใชง้านตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

1.16 แผนกเทคโนโลยสีารสนเทศ ก าหนดมาตรการจ ากดัระยะเวลาการเช่ือมต่อระบบเทคโนโลย ี
สารสนเทศและการส่ือสาร (Limitation of connection time) ส าหรับระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการส่ือสาร หรือแอพพลิเคชนัท่ีมีความเส่ียง หรือมีความส าคญัสูง เพื่อใหมี้ความมัน่คง 
ปลอดภยั ดงัน้ี 
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- ก าหนดระยะเวลาในการเช่ือมต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีใชใ้นการ
ปฏิบติังานต่าง ๆ เม่ือผูใ้ชง้านไม่มีการใชง้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
เกินกวา่ 3600 วนิาที ก าหนดใหร้ะบบยติุการใชง้านของผูใ้ชง้าน 

1.17 การควบคุมการเขา้ถึงระบบเทคโนโลยี โปรแกรมประยกุตแ์ละแอพพลิเคชัน่ 
เป็นการเขา้สู่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมประยุกต์ และแอพพลิเคชัน่ของบริษทั เพื่อ
ความปลอดภยัของขอ้มูล จึงตอ้งมีการก าหนดมาตรการรักษาความปลอดภยั ดงัน้ี 
- มีการแบ่งแยกสภาพแวดลอ้มการใชง้านโดยก าหนดให้ เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีติดตั้ง

ระบบงานท่ีส าคญัก าหนดให้อยู่ใน Server Zone ส่วนเคร่ืองแม่ข่ายระบบงานท่ีให้บริการ
บุคคลทัว่ไปซ่ึงมีความไวต่อการถูกรบกวนและมีความเส่ียงสูง จ าเป็นตอ้งเฝ้าระวงัเป็น
พิเศษ ก าหนดใหอ้ยูใ่น Demilitarized Zone (DMZ) 

- มีการพิสูจน์ตวัตนส าหรับผูใ้ช้งานก่อนเข้าใช้งานระบบ เป็นไปตาม “แนวปฏิบติัการ
บริหารจดัการรหสัผา่นส าหรับผูใ้ชง้าน” และ “แนวปฏิบติัการบริหารจดัการสิทธิผูใ้ชง้าน” 

- การป้อนรหสัผา่น ระบบตอ้งท าการเขา้รหสัเพื่อป้องกนัมิใหผู้อ่ื้น ทราบรหสัผา่น 
- มีการตดัการใช้งานออกจากระบบอตัโนมติั เม่ือผูใ้ช้งานไม่ตอบสนองเป็นเวลาเกิน 3600 

วนิาที  
- มีการเขา้รหสัขอ้มูลท่ีอยูใ่นชั้นความลบัในระบบฐานขอ้มูล 

2 แนวทางปฏิบัติการบริหารจัดการห้องควบคุมระบบคอมพวิเตอร์และเครือข่าย 

2.1 การจดัการบริเวณพื้นท่ีโดยรอบ (Physical Security Management) 
พื้นท่ีท่ีมีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารอยูภ่ายใน (Data Center) มีการแบ่งพื้นท่ีส าคญั
เป็นส่วนๆ ดงัน้ี 
- ส่วนเคร่ืองแม่ข่ายและอุปกรณ์ระบบเครือข่าย 
- ส่วนระบบปรับอากาศ 

2.2 การควบคุมการเขา้-ออก (Physical entry controls) หอ้งควบคุมระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
- มีขั้นตอนการขออนุญาต การก าหนดสิทธิ และควบคุมการเขา้หอ้งควบคุมระบบ 

คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
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- มีระบบการบนัทึกวนัและเวลาการเขา้-ออกพื้นท่ีโดยอตัโนมติั เก่ียวกบัตวับุคคลและเวลาท่ี
ผา่น เขา้-ออก เพื่อใชใ้นการตรวจสอบในภายหลงัเม่ือมีความจ าเป็น 

- มีการควบคุมการเขา้ออกห้องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายด้วยการใช้บตัร
ประจ าตวัหรือลายน้ิวมือ หรือใชบ้ตัรประจ าตวัและรหสัผา่น เพื่อพิสูจน์ตวัตนของผูมี้สิทธิ 

- มีการดูแลและเฝ้าระวังการปฏิบัติงานของบุคคลภายนอกในขณะท่ีปฏิบัติงานใน
หอ้งควบคุมระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จนกระทัง่เสร็จส้ินภารกิจ เพื่อป้องกนัการสูญ
หายของทรัพยสิ์น หรือป้องกนัการเขา้ถึงทางกายภาพโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 

- บุคคลภายนอกตอ้งติดบตัรใหเ้ห็นเด่นชดัตลอดระยะเวลาท่ีอยูภ่ายในห้องควบคุม 
- ไม่อนุญาตใหผู้ไ้ม่มีกิจเขา้ไปในพื้นท่ีหรือบริเวณท่ีมีความส าคญัในห้องควบคุม 
- สร้างความเขา้ใจและตระหนกัในกฎเกณฑห์รือขอ้ก าหนดต่าง ๆ ท่ีตอ้งปฏิบติัระหวา่งท่ีอยู่

ในหอ้งควบคุม 
- จดัใหมี้การทบทวนสิทธิอยา่งสม ่าเสมอ และยกเลิกสิทธิการเขา้หอ้งควบคุมฯ ทนัทีในกรณี

ท่ีมีการเปล่ียนแปลงสิทธิ 

2.3 การจัดวางและการป้องกันอุปกรณ์ (Equipment sitting and protection)ในห้องควบคุมระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

- จดัวางอุปกรณ์แต่ละประเภทตามพื้นท่ีท่ีก าหนด 
- หา้มน าอาหาร เคร่ืองด่ืม เขา้ไปในบริเวณหอ้งควบคุมฯ 
- ด าเนินการตรวจสอบ สอดส่อง และดูแลสภาพแวดลอ้มภายในห้องควบคุมฯ เพื่อป้องกนั

ความเสียหายต่ออุปกรณ์ท่ีอยูใ่นบริเวณดงักล่าว เช่น การตรวจสอบระดบัอุณหภูมิ ความช้ืน
ใหอ้ยูใ่นระดบัปกติ 
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2.4 ระบบและอุปกรณ์สนบัสนุนการท างาน (Supporting Utilities) ในห้องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย 

- มีระบบสนบัสนุนการท างานของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารของบริษทัท่ี 
เพียงพอต่อความตอ้งการใชง้านโดยมีระบบดงัต่อไปน้ี ระบบไฟฟ้าและ ระบบส ารองไฟฟ้า 
ระบบปรับอากาศแบบควบคุมความช้ืน ระบบควบคุมการเขา้-ออกประตูอตัโนมติั ระบบ
เฝ้าดูแลแจง้เตือนความผิดปกติของสภาวะแวดลอ้มอตัโนมติั ระบบกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด 
ระบบสายสัญญาณและอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ในการสลบัใชง้านแป้นพิมพ ์
จอภาพและเมาส์ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (KVM: Keyboard Video Mouse) และ 
ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน 

- มีการตรวจสอบหรือทดสอบระบบสนบัสนุนอยา่งสม่าํเสมอ เพื่อให้ระบบท างานตามปกติ 
และลดความเส่ียงจากการลม้เหลวในการท างาน 

2.5 การเดินสายไฟ สายส่ือสาร และสายเคเบิ้ลอ่ืน ๆ ในหอ้งควบคุมระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
- มีการร้อยสายท่อสายสัญญาณต่าง ๆ เพื่อป้องกนัการดกัจบัสัญญาณ หรือการตดั 

สายสัญญาณเพื่อท าใหเ้กิดความเสียหาย 
- มีการเดินสายสัญญาณส่ือสาร และสายไฟฟ้าแยกออกจากกนั เพื่อป้องกนัการแทรกแซง 

รบกวนของสัญญาณซ่ึงกนัและกนั 
- มีป้ายช่ือส าหรับสายสัญญาณบนอุปกรณ์ เพื่อป้องกนัการตดัต่อสัญญาณผดิเส้น 
- มีการจดัท าผงัสายสัญญาณส่ือสารต่างๆครบถว้นถูกตอ้งและเป็นปัจจุบนั  
- ตู้ Rack ท่ีมีสายสัญญาณส่ือสารต่าง ๆ ปิดใส่สลักให้สนิท เพื่อป้องกันการเข้าถึงของ

บุคคลภายนอก 

2.6 การบ ารุงรักษาอุปกรณ์ (Equipment maintenance) ในหอ้งควบคุมระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
- มีก าหนดการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ตามรอบระยะเวลาท่ีก าหนดทุก 3 เดือน 
- ปฏิบติัตามค าแนะน าในการบ ารุงรักษาตามท่ีผูผ้ลิตแนะน า 
- มีการจดัเก็บบนัทึกกิจกรรมการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ส าหรับการให้บริการทุกคร้ังเพื่อใช้ใน

การตรวจสอบหรือประเมินผลในภายหลงั 
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- จดัเก็บบนัทึกปัญหาและขอ้บกพร่องของอุปกรณ์ท่ีพบ เพื่อใชใ้นการประเมินและปรับปรุง
อุปกรณ์ดงักล่าว 

- มีการควบคุมและดูแลการปฏิบติังานของบริษทัผูรั้บจา้งบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ท่ีมา
ท าการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ ควบคุมการส่งอุปกรณ์ออกไปซ่อมแซมนอกสถานท่ีเพื่อป้องกนั
การสูญหายหรือการเขา้ถึงขอ้มูลโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 

- มีการอนุมัติสิทธิการเข้าถึงอุปกรณ์ท่ีมีข้อมูลส าคัญของบริษัทผู ้รับจ้างท่ีมาท าการ
บ ารุงรักษาอุปกรณ์ เพื่อป้องกนัการเขา้ถึงขอ้มูลโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 

3 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยการใช้งานเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 

3.1 การใชง้านของผูใ้ชง้าน 
- ใหมี้การก าหนดรหสัผา่น เปล่ียนรหสัผา่นและเก็บรักษารหสัผา่น เป็นไปตามขอ้ 1.4 การ 

ใชง้านรหสัผา่นส าหรับผูใ้ชง้าน 
- ใหผู้ใ้ชง้านออกจากระบบ (Log off) ทนัทีในกรณีท่ีไม่ใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อ

ป้องกนับุคคลอ่ืนมาใช้ระบบต่อเน่ือง และหากสงสัยว่ารหัสผ่านเกิดการร่ัวไหล ผูใ้ช้งาน
ตอ้งเปล่ียนรหสัผา่นทนัที 

- ผูไ้ม่ไดรั้บสิทธิให้เขา้ใช้งาน ห้ามบุกรุกเขา้ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่ว่าดว้ย
วธีิการใด ๆ 

- ห้ามติดตั้งซอฟตแ์วร์ หรือ โปรแกรมอ่ืนใดลงบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ท่ีใชป้ฏิบติังาน หรือ
ติดตั้ งอุปกรณ์เช่ือมโยงเครือข่ายเพิ่มเติม หรือเช่ือมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีใช้
ปฏิบติังานกบัเครือข่ายอ่ืนนอกจากเครือข่ายของบริษทั หรือน าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนตวั
มาใชง้านกบัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ เวน้แต่ไดรั้บอนุญาตจากผูดู้แลระบบ 

- ไม่เปิดให้มีการแชร์ไฟล์ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ปฏิบัติงาน เวน้แต่ในกรณีท่ีเป็น
ระบบงานท่ีบริษทัก าหนดไว ้หากมีความจ าเป็นให้ก าหนดระยะเวลาเท่าท่ีใช้งานและ
ยกเลิกการแชร์ไฟล์ทนัทีท่ีใช้งานเสร็จเพื่อป้องกันความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนกับระบบ
คอมพิวเตอร์และขอ้มูล 

- ไม่ดาวน์โหลด (Download) ขอ้มูลหรือโปรแกรมท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน หรือ จาก
เวบ็ไซตซ่ึ์งไม่น่าเช่ือถือ หรือไม่มัน่ใจวา่จะปลอดภยั 
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3.2 การใชง้านเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 
- เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลท่ีอนุญาตให้ใช ้เป็นทรัพยสิ์นของบริษทั จึงตอ้งใชง้านอยา่ง

ระมดัระวงั และใหมี้ประสิทธิภาพ 
- โปรแกรมท่ีไดถู้กติดตั้งลงบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ตอ้งเป็นโปรแกรมท่ีบริษทั

เห็นชอบใหใ้ชง้าน หรือไดลิ้ขสิทธ์ิมาอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย ดงันั้น หา้มผูใ้ชง้านคดัลอก 
ติดตั้งหรือแกไ้ขเปล่ียนแปลงโปรแกรมต่าง ๆ และน าไปติดตั้งบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วน
บุคคลท่ีมิใช่ทรัพยสิ์นของบริษทั หรือน าไปใหผู้อ่ื้นใชง้านโดยผดิกฎหมาย 

- ไม่น าส่ือขอ้มูล เช่น แผน่ซีดี ดีวีดี แฟลชไดร์ฟ ท่ีใชง้านจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
อ่ืน ๆ นอกระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือมาจากแหล่งขอ้มูลท่ีน่าสงสัย มาใช้งานกบั
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคลท่ีใช้ปฏิบติังานในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยไม่ได้
ตรวจสอบและก าจดัไวรัสคอมพิวเตอร์ก่อน 

- ผูใ้ช้งานมีหน้าท่ีและรับผิดชอบต่อการดูแลรักษาความปลอดภยัของเคร่ืองคอมพิวเตอร์
ส่วนบุคคลท่ีใชป้ฏิบติังานในระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

- ให้ติดตั้งโปรแกรมป้องกนัไวรัสและปรับปรุงฐานขอ้มูลไวรัสในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วน
บุคคลใหเ้ป็นปัจจุบนั อยา่งสม ่าเสมอ 

- ผูใ้ชง้านตอ้งปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลท่ีตนเองใชง้าน เม่ือปฏิบติังานเสร็จส้ิน  
- ผูใ้ชง้านตอ้งไม่น าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลท่ีไม่ใช่ทรัพยสิ์นของบริษทัมาใชก้บัระบบ

เครือข่ายส่ือสาร ของบริษทั ยกเวน้ไดรั้บการอนุญาตจากผูดู้แลระบบก่อนการใชง้าน 
- ผูใ้ชง้านตอ้งตรวจสอบไฟลท่ี์แนบมากบัจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือไฟล์ท่ีดาวน์โหลดมา

จากอินเทอร์เน็ตดว้ยโปรแกรมป้องกนัไวรัส ก่อนใชง้าน 
- ผูใ้ช้งานตอ้งตรวจสอบขอ้มูลใด ๆ ท่ีมีชุดค าสั่งไม่พึงประสงค์รวมอยู่ด้วยซ่ึงมีผลท าให้

ข้อมูล หรือระบบคอมพิวเตอร์หรือชุดค าสั่งอ่ืนเกิดความเสียหาย ถูกท าลาย ถูกแก้ไข
เปล่ียนแปลงหรือปฏิบติังานไม่ตรงตามค าสั่งท่ีก าหนดไว ้

- ผูใ้ช้งานตอ้งท าการส ารองขอ้มูลจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลไวบ้นส่ือบนัทึกอ่ืน ๆ 
เช่น CD, DVD, External Hard Disk เป็นตน้ 
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- เก็บรักษาส่ือขอ้มูลส ารอง (Backup Media) ไวใ้นสถานท่ีท่ีเหมาะสม ไม่เส่ียงต่อการร่ัวไหล
ของขอ้มูล และทดสอบการกูคื้นขอ้มูลท่ีส ารองไวอ้ยา่งสม ่าเสมอ และส่ือส ารองขอ้มูลท่ีไม่
ใชง้านแลว้ตอ้งท าลายขอ้มูลท่ีส ารองไว ้ไม่ใหส้ามารถน าไปใชง้านไดอี้ก 

- ให้มีการก าหนดรหสัผา่น เปล่ียนรหสัผา่นและเก็บรักษารหสัผา่น เป็นไปตามขอ้ 1.4 การ
ใชง้านรหสัผา่นส าหรับผูใ้ชง้าน 

3.3 การใชง้านเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา 
- เคร่ืองคอมแบบพกพาท่ีอนุญาตให้ใช้เป็นทรัพย์สินของบริษัท จึงต้องใช้งานอย่าง

ระมดัระวงั และใหมี้ประสิทธิภาพ 
- โปรแกรมท่ีไดถู้กติดตั้งลงบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา ตอ้งเป็นโปรแกรมท่ีบริษทั

เห็นชอบให้ใช้งาน หรือไดลิ้ขสิทธ์ิมาอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย ดงันั้น ห้ามผูใ้ช้คดัลอก 
ติดตั้งหรือแกไ้ขเปล่ียนแปลงโปรแกรมต่าง ๆ และน าไปติดตั้งบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบ
พกพาท่ีไม่ใช่ทรัพยสิ์นของบริษทั หรือน าไปใหผู้อ่ื้นใชง้านโดยผดิกฎหมาย 

- ผูใ้ช้ควรศึกษาและปฏิบติัตามคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด เพื่อการใช้งานอย่างปลอดภยั
และมีประสิทธิภาพ 

- ไม่ดดัแปลงแกไ้ขส่วนประกอบต่าง ๆ ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพาและรักษาสภาพ
ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์พกพาใหมี้สภาพเดิมและพร้อมใชง้าน 

- ในกรณีท่ีตอ้งการเคล่ือนยา้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา ควรใส่กระเป๋าส าหรับเคร่ือง
คอมพิวเตอร์แบบพกพา เพื่อป้องกนัอนัตรายท่ีเกิดจากการกระทบกระเทือน เช่นการตก
จากโตะ๊ท างาน หรือหลุดมือ เป็นตน้ 

- กรณีท่ีหน้าจอคอมพิวเตอร์ไม่ใช่แบบ Touch Screen ให้หลีกเล่ียงการใช้น้ิวหรือของแข็ง 
เช่น ปากกากดสัมผสัหนา้จอ เพราะอาจท าใหเ้ป็นรอยขีดข่วน หรือแตกเสียหายได ้

- ไม่วางของทบับนหนา้จอและแป้นพิมพ ์
- การเช็ดท าความสะอาดหน้าจอภาพควรเช็ดอย่างเบามือท่ีสุด และควรเช็ดไปในแนวทาง

เดียวกนัหา้มเช็ดแบบหมุนวน เพราะจะท าใหห้นา้จอมีรอยขีดข่วนได ้
- ผูใ้ชง้านมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการป้องกนัการสูญหาย เช่น ควรล็อคเคร่ืองขณะท่ีไม่ไดใ้ช้

งาน ไม่วางเคร่ืองทิ้งไวใ้นท่ีสาธารณะ หรือในบริเวณท่ีมีความเส่ียงต่อการสูญหาย 
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- ไม่เก็บหรือใช้งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพาในสถานท่ีท่ีมีความร้อน/ความช้ืน/ฝุ่ น
ละอองสูง และตอ้งระวงัป้องกนัการตกกระทบ 

- ต้องก าหนดช่ือผู ้ใช้งาน (User name) และรหัสผ่าน (Password) ในการเข้าใช้งาน
ระบบปฏิบติัการของเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา 

- ให้มีการก าหนดรหสัผา่น เปล่ียนรหสัผา่นและเก็บรักษารหสัผา่น เป็นไปตามขอ้ 1.4 การ
ใชง้านรหสัผา่นส าหรับผูใ้ชง้าน 

- ปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพาท่ีตนเองใช้งาน เม่ือปฏิบติังานเสร็จส้ิน หรือ เม่ือมีการ
หยดุใชง้าน 

- ท าการส ารองขอ้มูลจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพาไวบ้นส่ือบนัทึกอ่ืน ๆเช่น CD, DVD, 
External Hard Disk 

- เก็บรักษาส่ือขอ้มูลส ารอง (Backup Media) ไวใ้นสถานท่ีท่ีเหมาะสม ไม่เส่ียงต่อการร่ัวไหล
ของขอ้มูล และทดสอบการกูคื้นขอ้มูลท่ีส ารองไวอ้ยา่งสม ่าเสมอ และส่ือส ารองขอ้มูลท่ีไม่
ใชง้านแลว้ควรท าลายขอ้มูลท่ีส ารองไว ้ไม่ใหส้ามารถน าไปใชง้านไดอี้ก 

4 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยการใช้งานอนิเตอร์เน็ตและจดหมายอเิลก็ทรอนิกส์ 

4.1 การใชง้านอินเตอร์เน็ต 
- ผูดู้แลระบบตอ้งลงทะเบียนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมต่อกบัระบบอินเทอร์เน็ตของบริษทั 

ซ่ึงท าให้สามารถพิสูจน์ทราบได้ว่าเป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ปฏิบัติงานท่ีตั้ งอยู่ท่ี
หน่วยงานใดของบริษทั 

- ผูใ้ช้งาน / แผนกทรัพยากรส่วนบุคคตอ้งยื่นเร่ืองขอสิทธิการใช้งานเป็นลายลกัษณ์อกัษร
เพื่อให้ขอรับสิทธิการใช้งาน และรหัสผ่าน เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบยืนยนัตวั
บุคคลในการเขา้ถึงระบบอินเทอร์เน็ตของบริษทั ซ่ึงผูใ้ช้งานแต่ละคนจะตอ้งดูแลรักษา
สิทธิการใชง้านและรหสัผา่นของตนเองไม่ให้ผูอ่ื้นน าไปใชง้านได ้หากมีการกระท าใดซ่ึง
เป็นความผิดตามพระราชบญัญติัว่าดว้ยการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ เจา้ของ
สิทธิตอ้งรับผดิชอบผลจากความเสียหายท่ีเกิดข้ึนโดยไม่อาจปฏิเสธได ้

- ผูใ้ชง้านตอ้งไม่ใชร้ะบบอินเทอร์เน็ตในการใชง้านขอ้มูลมลัติมีเดีย หรือดาวน์โหลดขอ้มูล
ท่ีไม่เก่ียวกบัการปฏิบติังานและยดึครองช่องสัญญาณการส่ือสารขอ้มูล 
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- ให้ผู ้ดูแลระบบ ก าหนดเส้นทางการเช่ือมต่อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเข้าใช้งาน
อินเทอร์เน็ต ท่ีตอ้งเช่ือมต่อผา่นระบบรักษาความปลอดภยั เช่น Proxy, Firewall, IPS, IDS 

- เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
แบบพกพา ก่อนท าการเช่ือมต่อระบบอินเทอร์เน็ตผา่นเวบ็บราวเซอร์ (Web Browser) ตอ้ง
มีการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส และท าการอุดช่องโหว่ของระบบปฏิบติัการท่ีเว็บ
บราวเซอร์ติดตั้งอยู ่

- ผูใ้ชง้านตอ้งไม่ใชง้านอินเทอร์เน็ตของบริษทั เพื่อหาประโยชน์ในเชิงธุรกิจส่วนตวั และท า
การเขา้สู่เวบ็ไซต์ท่ีไม่เหมาะสม เช่น เวบ็ไซตท่ี์ขดัต่อศีลธรรม เวบ็ไซตท่ี์มีเน้ือหาท่ีขดัต่อ
ชาติศาสนา พระมหากษตัริย ์หรือเวบ็ไซตท่ี์เป็นภยัต่อสังคม 

- ผูใ้ช้งานจะถูกก าหนดสิทธิในการเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลตามหน้าท่ีความรับผิดชอบเพื่อประ
สิทธิภาพของเครือข่ายและความปลอดภยัทางขอ้มูลของบริษทั โดยผา่นความเห็นชอบจาก
ผูดู้แลระบบ 

- ห้ามผูใ้ชง้านเปิดเผยขอ้มูลส าคญัท่ีเป็นความลบัเก่ียวกบังานของบริษทั ท่ียงัไม่ไดป้ระกาศ
อยา่งเป็นทางการผา่นระบบอินเทอร์เน็ต 

- ผูใ้ชง้านตอ้งระมดัระวงัการดาวน์โหลดโปรแกรมใช้งานจากอินเทอร์เน็ตตอ้งเป็นไปโดย
ไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา 

- ใหอ้อกจากระบบอินเทอร์เน็ตทนัทีหลงัจากเลิกใชง้าน เพื่อป้องกนัการเขา้ใชง้านโดยบุคคล
อ่ืน 

- ผูใ้ช้งานตอ้งปฏิบติัตาม พระราชบัญญติัว่าดว้ยการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ 
อยา่งเคร่งครัด 

4.2 การใชง้านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
- ผูดู้แลระบบตอ้งลงทะเบียนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมต่อกบัระบบอินเทอร์เน็ตของบริษทั 

ซ่ึงท าให้สามารถพิสูจน์ทราบได้ว่าเป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ปฏิบัติงานท่ีตั้ งอยู่ท่ี
หน่วยงานใดของบริษทั 

- ผู ้ใช้งานต้องใช้ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทในการรับ -ส่งจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงเก่ียวกบัการใชง้านของบริษทัเท่านั้น 
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- ผูใ้ช้งานตอ้งระมดัระวงัในการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อ
บริษทั สร้างความน่าร าคาญต่อผูอ่ื้น หรือขดัต่อศีลธรรม และไม่แสวงหาประโยชน์จากการ
ใชจ้ดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของบริษทั 

- ผูใ้ชง้านตอ้งออกจากระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ทนัทีหลงัจากการเลิกใชง้านเพื่อป้องกนั
การเขา้ใชง้านโดยบุคคลอ่ืน 

- ก่อนเปิดเอกสารแนบจากจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ผูใ้ชง้านตอ้งใช้โปรแกรมป้องกนัไวรัส 
ตรวจสอบเอกสารแนบเสมอ 

- ผูใ้ชง้านไม่เปิดหรือส่งต่อจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือขอ้ความท่ีไดรั้บจากผูส่้งท่ีไม่รู้จกั 
- ผูใ้ช้งานต้องตรวจสอบตู้เก็บจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของตนเองทุกวนัและควรจดัเก็บ

แฟ้มขอ้มูล และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของตนใหเ้หลือจ านวนนอ้ยท่ีสุด 
- ผูใ้ชง้านตอ้งส ารองขอ้มูลท่ีมีความส าคญัในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์อยา่งสม ่าเสมอ 

5 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยการบริหารจัดการสินทรัพทย์และเครือข่าย 

5.1 การบริหารจดัการขอ้มูลคอมพิวเตอร์ 

5.1.1 ก าหนดประเภทของขอ้มูล 
- ขอ้มูลท่ีเป็นตวัอกัขระ คือขอ้มูลท่ีประกอบดว้ยตวัอกัษร และตวัเลขท่ีไม่ใชใ้นการค านวณ  

เช่นขอ้มูลเลขท่ีของเอกสาร 
- ขอ้มูลท่ีเป็นตวัเลข คือขอ้มูลท่ีประกอบดว้ยตวัเลข 0-9 ท่ีใชใ้นการค านวณไดเ้ช่น จ านวน

สินคา้ท่ีสั่งซ้ือ 
- ขอ้มูลท่ีเป็นรูปภาพคือขอ้มูลท่ีเป็นภาพน่ิงภาพเคล่ือนไหว ภาพลายเส้น ภาพถ่าย ภาพจาก

วดิิทศัน์ เช่นภาพสแกนเอกสาร  
- ขอ้มูลท่ีเป็นเสียง คือขอ้มูลท่ีประสาทสัมผสัทางหูรับรู้ได ้เช่น เสียงบนัทึกการประชุม 

5.1.2 ก าหนดชั้นความลบัขอ้มูล 
- ชั้นท่ี 1 ขอ้มูลเปิดเผยได ้ ไดแ้ก่ 

ขอ้มูลท่ีบุคคลทัว่ไปสามารถทราบไดโ้ดยไม่ตอ้งมีการปิดกั้น เป็นขอ้มูลท่ีไม่มีผลต่อการ
ปฏิบติังานของบริษทั สามารถน าเสนอต่อสาธารณชน หรือเป็นขอ้มูลท่ีกฎหมายระบุว่า
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ตอ้งเปิดเผย การเปิดเผยขอ้มูลทั้งหมดหรือบางส่วน จะไม่เกิดผลเสียหายต่อบริษทั เช่น 
ขอ้มูลท่ีเผยแพร่บนเวบ็ไซตบ์ริษทั 

- ชั้นท่ี 2 ขอ้มูลใชภ้ายในบริษทั ไดแ้ก่ 

ขอ้มูลท่ีเจา้ของขอ้มูลพิจารณาแลว้วา่ สามารถเปิดเผยให้ผูใ้ชง้านภายในบริษทัรับทราบได ้
แต่ไม่สมควรเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก เพราะอาจจะสร้างความเสียหายใหก้บับริษทัไดก้าร
เปิดเผยขอ้มูล เจา้ของขอ้มูลตอ้งใช้ดุลยพินิจในการอนุญาตหรือไดรั้บความเห็นชอบจาก
เจา้ของขอ้มูล  หรือการบงัคบัตามกฎหมาย เช่น ขอ้มูลระบบบุคลากรบริษทั ขอ้มูลระบบ
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 

- ชั้นท่ี 3 ขอ้มูลลบั 

ขอ้มูลท่ีบริษทัพิจารณาแล้วว่าไม่สามารถเปิดเผยให้ผูใ้ช้งานทุกคนทราบได้ก าหนดให้
เฉพาะผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และจ าเป็นตอ้งใช้ในการปฎิบติังานทราบเท่านั้น และเป็นการใช้งาน
ตามสิทธิความจ าเป็นท่ีควรทราบเพื่อให้เพียงพอต่อการปฎิบติังาน ขอ้มูลมีความส าคญัต่อ
การด าเนินการของบริษทัเป็นขอ้มูลภายใน และไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกบริษทั
ท่ีไม่เก่ียวขอ้งตามกฎหมายได ้เน่ืองจากขอ้มูลน้ีจะสร้างความเสียหายให้กบับริษทัได ้การ
เปิดเผยขอ้มูลจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากเจา้ของขอ้มูล  หรือการบงัคบัตามกฎหมาย 
เช่นขอ้มูลเงินเดือน ขอ้มูลการลงโทษทางวนิยั 

- ชั้นท่ี 4 ขอ้มูลลบัมาก 

ขอ้มูลท่ีใชภ้ายในบริษทัแต่เป็นขอ้มูลลบัใชง้านโดยผูใ้ชง้านบางกลุ่มของบริษทั ซ่ึงมีรหสั
พิเศษในการเขา้ใชง้านและไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกได ้เน่ืองจากขอ้มูล มีความ
จ าเป็นต่อการปฏิบติังานของบริษทั จะท าให้เกิดผลเสียหายร้ายแรงต่อบริษทั การเปิดเผย
ขอ้มูล จะตอ้งไดรั้บการเห็นชอบจากเจา้ของขอ้มูล หรือ หรือการบงัคบัตามกฎหมาย เช่น 
ขอ้มูล การจราจรทางคอมพิวเตอร์ ขอ้มูลจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

- ชั้นท่ี 5 ขอ้มูลลบัท่ีสุด 
ขอ้มูลท่ีใช้ภายในบริษทัแต่เป็นขอ้มูลลบั ใช้งานโดยผูบ้ริหารระดบัสูง ของบริษทัเท่านั้น 
ซ่ึงมีรหสัพิเศษในการเขา้ใชง้าน และเป็นการใชเ้พื่อการวินิจฉยั และตดัสินใจท่ีส าคญั ของ
บริษทั ไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกบริษทัได ้เน่ืองจากขอ้มูลมีความจ าเป็นต่อการ 
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ปฏิบติังานของบริษทั ท าให้เกิดผลเสียหายร้ายแรงต่อบริษทัการเปิดเผยขอ้มูล ไม่สามารถ
ท าได ้เวน้แต่การบงัคบัตามกฎหมาย 

5.1.3 การควบคุมการขอขอ้มูล ขอใช ้ตรวจสอบ หรือขอเขา้ดูขอ้มูล 
- เจา้หนา้ท่ีของแผนกเทคโนโลยสีารสนเทศไม่มีสิทธิท่ีจะใหข้อ้มูลแก่ผูข้อขอ้มูล ใด ๆ โดย 

ท่ีไม่ไดรั้บอนุญาตจากผูอ้  านวยการแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย 
เวน้แต่ในการพฒันาระบบ ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีของแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศและบริษทัผู ้
รับจา้งรับผดิชอบในการถ่ายโอนขอ้มูลเขา้สู่ระบบใหม่ 

- กรณีหน่วยงานภายในบริษทัเป็นผูข้อขอ้มูลซ่ึงหน่วยงานภายในบริษทัอ่ืน ๆ เป็นเจา้ของ
ขอ้มูลใหห้น่วยงานผูข้อท าบนัทึกขออนุญาตจากหน่วยงานเจา้ของขอ้มูล โดยเจา้หนา้ท่ีของ
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศจะให้บริการเก่ียวกบัขอ้มูลเม่ือไดรั้บทราบการไดรั้บอนุญาต
นั้นแลว้เท่านั้น 

- กรณีหน่วยงานภายนอกบริษทัไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานเอกชนเป็นผู ้
ขอ โดยไม่มีการท าบนัทึกขอ้ตกลงระหวา่งหน่วยงานกนัไวก่้อน ตอ้งท าหนงัสือขออนุญาต
จากบริษทัทุกคร้ังท่ีขอ หากมีการท าบนัทึกขอ้ตกลงกนัไว ้ตอ้งควบคุมดูแลให้ขอบเขตของ
ขอ้มูลท่ีขอเป็นไปตามบนัทึกขอ้ตกลง 

- กรณีบุคคลหรือนิติบุคคลเป็นผูข้อข้อมูลกับบริษทั ซ่ึงมีแนวทางหรือระเบียบปฏิบติัท่ี
บริษทัไดก้ าหนดไวแ้ลว้ ใหด้ าเนินการตามแนวทางหรือระเบียบปฏิบติัท่ีก าหนด 

5.1.4 การก าหนดเวลาและช่องทางการเขา้ถึงขอ้มูล 
- การก าหนดช่องทางการเขา้ถึงขอ้มูล ผูใ้ชง้านภายในบริษทั ใชผ้า่นช่องทางอินทราเน็ตและ 

อินเทอร์เน็ตส าหรับผูใ้ชง้านภายนอกบริษทัใชผ้า่นช่องทางอินเทอร์เน็ตและตามบนัทึก 
ขอ้ตกลงระหวา่งหน่วยงาน ส่วนขอ้มูลท่ีเผยแพร่ดว้ยช่องทาง อินเทอร์เน็ต สามารถเขา้ถึง
ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 

5.2 การบริหารจดัการระบบคอมพิวเตอร์ 
- จดัท าทะเบียนคุมสินทรัพยใ์นระบบคอมพิวเตอร์ 
- มีการก าหนดช่ือและ IP Address ในระบบคอมพิวเตอร์ 
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- ก าหนดบุคคลรัชผิดชอบในการก าหนดแกไ้ขหรือเปล่ียนแปลงค่า Parameter ต่างๆ ของ
โปรแกรมระบบอยา่งชดัเจน 

- ในกรณีท่ีพบว่ามีการใช้งานหรือเปล่ียนแปลงค่า Parameter ในลกัษณะท่ีผิดปกติ จะตอ้ง
ด าเนินการแกไ้ข รวมทั้งมีการรายงานผูดู้แลรับผดิชอบโดยทนัที 

- เปิดใชบ้ริการ (Service) เท่าท่ีจ  าเป็น ทั้งน้ี หากบริการท่ีจ าเป็นตอ้งใชมี้ความเส่ียงต่อระบบ
การรักษาความปลอดภยั ตอ้งมีมาตรการเพิ่มเติม 

- มีการติดตั้ง Patch ท่ีจ  าเป็นของระบบงานส าคญั เพื่ออุดช่องโหวต่่าง ๆของโปรแกรมระบบ 
(System Software) เช่น ระบบปฏิบติัการ DBMS และ Web server อยา่งสม่าํเสมอ 

- ทดสอบ System Software เก่ียวกบัการรักษาความปลอดภยั และประสิทธิภาพการใช้งาน
โดยทัว่ไปก่อนติดตั้ง และหลงัจากการแกไ้ขหรือบ ารุงรักษา 

- บ ารุงรักษาอุปกรณ์ ในระบบคอมพิวเตอร์ให้สามารถท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ควบคุมดูแลให้มีการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ในระบบคอมพิวเตอร์ตามระยะเวลาท่ีก าหนดใน
สัญญาจา้งบ ารุงรักษา 

5.3 การบริหารจดัการโปรแกรม 
- จดัท าทะเบียนคุมโปรแกรม 
- ลงทะเบียนขอใหใ้ชโ้ปรแกรมจากเจา้ของลิขสิทธ์ิ 
- ปรับปรุงโปรแกรมเม่ือมีการเปล่ียนแปลงรุ่นของโปรแกรม 
- มีการควบคุมเวอร์ชัน่ของโปแกรมประยกุต ์(Application) 
- มีการติดตั้งโปรแกรมท่ีถูกตอ้งตามลิขสิทธ์ิหรือโปรแกรมส าหรับใช้ฟรี (Freeware, Open 

Source) และติดตั้งเท่าท่ีจ  าเป็นต่อการใชง้าน 

5.4 การบริหารจดัการเครือข่ายส่ือสาร 
- มีการจดัแบ่งแยกส่วนเครือข่าย/กลุ่ม (VLAN/ Zone) 

  จดัท าทะเบียนคุมการใชง้านเครือข่ายส่ือสาร 
- จดัท าแผนผงัและขอบเขตของระบบเครือข่ายส่ือสาร 
- ตรวจสอบการใชง้านเครือข่ายส่ือสารใหส้ามารถใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
- ควบคุมการจดัเส้นทางบนเครือข่ายส่ือสารและก าหนดวธีิการเขา้ถึงเครือข่ายส่ือสารบริษทั 
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- จดัท าระบบป้องกนัการบุกรุกและการใชง้านท่ีผดิปกติผา่นระบบเครือข่ายส่ือสาร 
- ทดสอบการบุกรุกโจมตีเครือข่ายส่ือสาร และจดัท ารายงานการโจมตี 
- ก าหนดผูรั้บผิดชอบในการก าหนด แก้ไข หรือเปล่ียนแปลงค่า Parameter ของระบบ

เครือข่ายส่ือสารและอุปกรณ์ท่ีเช่ือมต่อ 
- ทบทวนการก าหนดค่า Parameter อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
- ท าการบ ารุงรักษาระบบเครือข่ายส่ือสารเพื่อใหส้ามารถใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดย

ควบคุมดูแลให้มีการบ ารุงรักษาระบบเครือข่ายตามระยะเวลาท่ีก าหนดในสัญญาจ้าง
บ ารุงรักษา 

5.5 การบริหารจดัการสินทรัพย ์
- จดัท าทะเบียนคุมสินทรัพย ์มีการก าหนดดงัน้ี 
-  ก าหนดผูร้้บผดิชอบต่อทรัพยสิ์น 
- จดัหมวดหมู่สินทรัพย ์

5.6 การเบิกใชอุ้ปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
- ผูใ้ชท่ี้ตอ้งการขอเบิกใชอุ้ปกรณ์ตอ้งกรอกขอ้มูลค าขอลงในระบบ IT Service Request หรือ

แบบฟอร์มการขอเบิกใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย โดยระบุรายการคท่ีตอ้งการ
เบิกใช้รวมถึงสถานท่ีจดัเก็บหรือติดตั้ง และยื่นเร่ืองให้เจา้หน้าท่ีผูรั้บผิดชอบด าเนินการ
พิจารณาอนุมติั 

- เจ้าหน้าท่ีผูรั้บผิดชอบพิจารณาตามขั้นตอนและความเหมาะสมในการขอเบิกใช้งาน
อุปกรณ์ดงักล่าวโดยขอความเห็นชอบจากผูบ้ริหารหน่วยงานเจา้ของสินทรัพย ์หรือผูท่ี้
ไดรั้บมอบหมาย 

- เม่ือมีการอนุมติัให้เบิกใช้อุปกรณ์ เจา้หน้าท่ีผูรั้บผิดชอบตอ้งบนัทึกขอ้มูลสถานท่ีจดัเก็บ
หรือติดตั้งใหม่ของอุปกรณ์ดงักล่าวลงในแบบค าขอลงในระบบ IT Service Request หรือ
ระบุลงในแบบฟอร์มการขอเบิกใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายเพื่อจัดเก็บเป็น
ประวติัอุปกรณ์ 
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5.7 การแจง้ซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
- เม่ือผูใ้ชง้านพบการท างานท่ีผดิไปจากปกติของอุปกรณ์ หรือไม่สามารถใชง้านอุปกรณ์ใน

การด าเนินงานได ้ผูใ้ชง้านตอ้งแจง้ ใหด้ าเนินการซ่อมบ ารุง โดยกรอกขอ้มูลท่ีตอ้งการแจง้ 
ลงในระบบ IT Service Request และยืน่เร่ืองใหเ้จา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบด าเนินการซ่อม 

- เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบวิเคราะห์อาการเสียหายของอุปกรณ์ จากขอ้มูลใน ระบบ IT Service 
Request และจากการทดสอบการท างานด้วยตนเอง รวมถึงพิจารณาข้อมูลประกอบ
โดยเฉพาะในส่วนของระยะเวลาประกันของอุปกรณ์ดังกล่าว ซ่ึงหากอยู่ในระยะเวลา
ประกนัเจา้หน้าท่ีสามารถส่งอุปกรณ์ขา้รับการซ่อมบ ารุงท่ีศูนยบ์ริการของบริษทัผูผ้ลิต
อุปกรณ์ได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในส่วนท่ีระบุในประกนั หากอุปกรณ์ดงักล่าวไม่อยู่ใน
ระยะเวลาประกนั เจา้หน้าท่ีผูรั้บผิดชอบตอ้งพิจารณาจากความเสียหายของอุปกรณ์หาก
เสียหายมากอาจจ าเป็นจะตอ้งจ าหน่ายอุปกรณ์ดงักล่าว หรือหากความเสียหายของอุปกรณ์
สามารถแกไ้ขไดใ้หา้เนินการแกไ้ข 

- ในระหวา่งท่ีเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบส่งอุปกรณ์เขา้รับการซ่อมบ ารุงนั้น หากมีอุปกรณ์อ่ืนท่ี
สามารถใชง้านทดแทนอุปกรณ์ดงักล่าวได ้ให้เจา้หนา้ท่ีด าเนินการแจง้แก่ผูใ้ช ้โดยให้ผูใ้ช้
ท  าเร่ืองเบิกใช้งานอุปกรณ์ โดยกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มการขอเบิกใช้อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์และเครือข่ายโดยระบุรายการอุปกรณ์ท่ีตอ้งการเบิกใช้รวมถึงสถานท่ีจดัเก็บ
หรือติดตั้ง และยื่นเร่ืองให้เจา้หน้าท่ีผูรั้บผิดชอบด าเนินการพิจารณาอนุมติั และเจา้หนา้ท่ี
ผูดู้แลทะเบียนอุปกรณ์ท าการบนัทึกขอ้มูลอุปกรณ์ใหม่ลงใน “ระบบ IT Service Request” 
หรือแบบฟอร์มการขอเบิกใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย เพื่อจดัเก็บเป็นประวติั
อุปกรณ์ของบริษทั 

- หลงัจากท่ีเจา้หน้าท่ีผูรั้บผิดชอบส่งอุปกรณ์ท่ีพบความเสียหายเขา้รับการแกไ้ขเรียบร้อย
แลว้ ตอ้งด าเนินการทดสอบในส่วนท่ีพบความเสียหายอีกคร้ัง ก่อนจดัส่งอุปกรณ์คืนผูใ้ช้
โดยเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบกรอกขอ้มูลรายละเอียดการซ่อมบ ารุง และการทดสอบอุปกรณ์
ลงใน “ระบบ IT Service Request” หรือแบบฟอร์มการขอเบิกใชอุ้ปกรณ์คอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายและส่งคืนอุปกรณ์พร้อมเอกสารดงักล่าวใหก้บัผูใ้ช ้
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5.8 การน าสินทรัพยข์องบริษทัออกนอกสถานท่ี 
- ใหมี้การบนัทึกขออนุญาตก่อนน าอุปกรณ์หรือสินทรัพยอ์อกนอกสถานท่ีเพื่อเอาไวเ้ป็น 

หลกัฐานป้องกนัการสูญหาย รวมทั้งบนัทึกขอ้มูลเพิ่มเติมเม่ือน าอุปกรณ์ส่งคืน 
- ใหเ้จา้หนา้ท่ีมีความรับผดิชอบดูแลอุปกรณ์หรือสินทรัพยเ์สมือนเป็นสินทรัพยข์องตนเอง 

5.9 การจ าหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย  
- กรณีท่ีอุปกรณ์เสียหายเกินกวา่ท่ีจะแกไ้ขได ้รวมถึงไม่อยูใ่นระยะเวลาประกนัประกอบกบั 

เม่ือพิจารณาถึงมูลค่าของอุปกรณ์กบัค่าใชจ่้ายในการซ่อมบ ารุงแลว้ จ  าเป็นตอ้งด าเนินการ
จ าหน่ายอุปกรณ์ดังกล่าว ให้เจ้าหน้าท่ีผู ้รับผิดชอบกรอกรายละเอียดอุปกรณ์ลงใน 
“แบบฟอร์มการส่งคืนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย” ให้เจา้หนา้ท่ีผูเ้ป็นเจา้ของงาน/
โครงการ ซ่ึงเป็นผูใ้ชห้รือผูจ้ดัหาอุปกรณ์รับทราบและพิจารณาเห็นชอบ 

- เจา้หนา้ท่ีผูเ้ป็นเจา้ของงาน/โครงการ พิจารณาเร่ืองการส่งคืนอุปกรณ์ หากเห็นชอบให้ลง
ลายมือช่ือใน “แบบฟอร์มการส่งคืนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย” หากไม่เห็นชอบ
ใหร้ะบุเหตุผลและส่งเร่ืองคืนเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบ 

- ส่งเร่ืองใหห้น่วยงานท่ีมีอ านาจอนุมติัการจ าหน่ายอุปกรณ์พิจารณาด าเนินการต่อไป 

5.10 การควบคุมเอกสาร (Print out) ท่ีพิมพอ์อกจากระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
- มีการก าหนดสิทธิการพิมพเ์อกสาร 
- ก าหนดใหมี้เจา้หนา้ท่ีควบคุมการเขา้ถึงเอกสาร (Print out) 
- จดัเก็บเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบไวใ้นสถานท่ีมัน่คงปลอดภยั  
- เอกสารท่ีไม่ใชง้านหรือมีความผดิพลาดจากการพิมพ ์ใหท้  าลาย 
- มีการบนัทึกขออนุญาตก่อนน าเอกสารออกนอกสถานท่ีเพื่อเป็นหลกัฐานป้องกนัการสูญ

หาย 
 

6 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยการส ารองข้อมูลและกู้คืนข้อมูล 

6.1 มีระบบจัดเก็บและส ารองข้อมูล ตามประเภทของข้อมูล ได้แก่ โปรแกรมระบบปฏิบัติการ 
โปรแกรมประยุกตห์รือแอพลิเคชัน่ ชุดค าสั่ง และขอ้มูล อยา่งนอ้ยหน่ึงชุดแยกสถานท่ีจากกนั เพื่อ
ความมัน่คงปลอดภยัและใชง้านไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
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6.2 ก าหนดผูรั้บผิดชอบในการส ารองขอ้มูล ตรวจสอบความมีอยู่อย่างถูกตอ้ง ครบถ้วน ของขอ้มูล 
อยา่งนอ้ยปีละ1 คร้ัง และมีการบนัทึกรายละเอียดการตรวจสอบ ในกรณีตรวจพบขอ้มูลสูญหาย ไม่
ถูกตอ้งครบถว้น ใหด้ าเนินการปรับปรุง แกไ้ขขอ้มูลใหมี้ความสมบูรณ์ครบถว้นในทนัที 

6.3 ก าหนดความถ่ีในการส ารองขอ้มูลของระบบงาน และท าการส ารองขอ้มูลตามความถ่ี ท่ีก าหนดไว ้
(ระบบงานท่ีมีการเปล่ียนแปลงบ่อย ควรจะมีความถ่ีในการส ารองข้อมูลมากข้ึน) และมีการน า
ขอ้มูลท่ีส ารองไปเก็บไวน้อกสถานท่ีอยา่งนอ้ย 1 ชุด 
- ก าหนดขั้นตอนการจดัท าส ารองขอ้มูล และการกูคื้นขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง รวมทั้งซอฟตแ์วร์ 
- ท าการตรวจสอบวา่การส ารองท่ีเกิดข้ึนนั้น ส าเร็จครบถว้น หรือไม่ 
- ท าการทดสอบกูคื้นขอ้มูลท่ีส ารองไว ้อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง รวมทั้งด าเนินการทดสอบวา่

ระบบงานทั้งหมดสามารถใชง้านได ้หรือไม่ 

6.4 จดัท าแผนเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินใหส้ามารถกูคื้นระบบกลบัคืนได ้ภายในระยะเวลา
ท่ีก าหนด โดยมีแนวทางปฏิบติัส าหรับการกูคื้นขอ้มูลจากภยัพิบติั โดย 
- มีการก าหนดระบบงานท่ีมีความส าคญัทั้งหมดของบริษทั และจดัท าเป็นบญัชี รายช่ือของ

ระบบงาน ดงักล่าว รวมทั้งปรับปรุงบญัชีรายช่ือน้ีใหมี้ความทนัสมยัอยูเ่สมอตามระบบงาน
ท่ีมีความส าคญัท่ีเกิดข้ึนใหม่ 

- ประเมินความเส่ียงส าหรับระบบงานท่ีมีความส าคญัเหล่านั้น และก าหนดมาตรการเพื่อลด
ความเส่ียงท่ีพบใหป้รับปรุงรายงานการประเมินความเส่ียงอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

- ก าาหนดชนิดของขอ้มูล เช่น ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบงาน หรือขอ้มูล ใน
ฐานขอ้มูล 

- ก าหนดความถ่ีในการส ารองข้อมูล และวิธีการส ารอง เช่น แบบ Full Backup หรือ 
Incremental Backup ของระบบงานท่ีมีความส าคญัเหล่านั้น 

6.5 จดัท าแผนกูคื้นเพื่อรับมือกบัภยัพิบติัท่ีอาจเกิดข้ึนได ้แผนกูคื้นตอ้งมีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 
- การก าหนดหนา้ท่ี และความรับผดิชอบต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้งทั้งหมด 
- การประเมินความเส่ียงส าหรับระบบงานท่ีมีความส าคญัเหล่านั้น และก าหนดมาตรการเพื่อ

ลดความเส่ียงเหล่านั้น เช่น ไฟดบัเป็นระยะเวลานาน ไฟไหม ้แผ่นดินไหว การชุมนุม
ประทว้ง ท าใหไ้ม่สามารถเขา้มาใชร้ะบบงานได ้
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- การก าหนดขั้นตอนปฏิบติัในการกูคื้นระบบงาน 
- การก าหนดขั้นตอนปฏิบติัในการส ารองขอ้มูลและทดสอบกูคื้นขอ้มูลท่ีส ารองไว ้
- การทดสอบตามแผนเตรียมความพร้อมฯ อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

6.6 การสร้างความตะหนกั หรือใหค้วามรู้แก่เจา้หนา้ท่ีผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัขั้นตอนการปฏิบติั หรือส่ิงท่ีตอ้ง
ท าเม่ือเกิดเหตุเร่งด่วน 

6.7 ใหป้รับปรุงแผนกูคื้นอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
6.8 ให้ท าการส ารองขอ้มูลตามชนิด ความถ่ี และวิธีการส ารองท่ีไดก้ าหนดไว ้และให้ตรวจสอบอยา่ง

สม ่าเสมอวา่ขอ้มูลท่ีส ารองไปนั้นมีความครบถว้น 
6.9 ใหท้  าการทดสอบกูคื้นขอ้มูลท่ีส ารองไวน้ั้น วา่สามารถกูคื้นไดอ้ยา่งครบถว้นหรือไม่ อยา่งนอ้ยปีละ 

1 คร้ัง ถา้พบว่ามีปัญหาเกิดข้ึนในระหว่างการทดสอบกูคื้น ให้ด าเนินการแกไ้ข และบนัทึกขอ้มูล
ปัญหานั้นไว ้พร้อมทั้งวธีิการแกไ้ขอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

6.10 ให้จดัประชุมและแจง้ให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทั้งหมดไดรั้บทราบรายละเอียดของแผนกู้คืน รวมทั้งมีการ
ปรับปรุงแผนกูคื้นใหม่จะตอ้งจดัประชุมใหม่ และแจง้ใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทราบเช่นเดียวกนั 

6.11 จดัท าแผนเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินท่ีไม่สามารถด าเนินการดว้ยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง 
- ใหเ้ตรียมแบบฟอร์ม/ แบบพิมพท่ี์สามารถใชท้ดแทนแบบฟอร์ม / แบบพิมพ ์ท่ีพิมพไ์ดจ้าก

ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  
- ให้ปฏิบติังานตามกระบวนงานเดิมก่อนท่ีจะน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ การ

ส่ือสารปัจจุบนัมาใช ้เช่น การใชร้ะบบมือ (Manual System) 
- เม่ือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารสามารถใชง้านไดต้ามปกติ ให้น าขอ้มูลท่ี

เกิดข้ึนระหวา่งท่ีเกิดเหตุฉุกเฉินฯ เขา้ระบบ 
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7 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านการประเมินความเส่ียงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร 

7.1 มีการแต่งตั้งคณะท างานบริหารความเส่ียงของแผนกเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อด าเนินการ 
- จดัล าดบัความส าคญัของความเส่ียง 
- จดัท าแผนบริหารความเส่ียง 
- ด าเนินการตามแผนบริหารความเส่ียง 

7.2 มีการตรวจสอบและประเมินความเส่ียงในเร่ืองความมัน่คงปลอดภยัดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและ
ระบบคอมพิวเตอร์อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

8 การสร้างความตระหนักในเร่ืองการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

8.1 มีการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์และฝึกอบรม ให้เจ้าหน้าท่ีบริษทัรับทราบ เข้าใจและไม่กระท า
ความผิดตามพระราชบญัญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 และ
กฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงมีความรับผิดชอบในการใช้ทรัพยากร
ทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของบริษทัอยา่งเหมาะสม 

8.2 ใหผู้มี้หนา้ท่ีรับผดิชอบในการน าขอ้มูลข้ึนเผยแพร่สู่สาธารณะ ทางเวบ็ไซดบ์ริษทัจะตอ้งด าเนินการ
ดว้ยตนเอง โดยหา้มมิใหผู้อ่ื้นด าเนินการแทน 

8.3 มีการทบทวนปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบติัในการรักษาความมัน่คงปลอดภยั ดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศใหมี้ความทนัสมยั และเป็นมาตรฐานท่ียอมรับอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบติัโดยทัว่กนั 

 

                                                                                           - ลายมือช่ือ - 

                                  (นายธนวฒัน์  ตรีวศิวเวทย)์ 
                                                                                        กรรมการผูจ้ดัการ 


