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นโยบายความมัน่ คงและความปลอดภัยด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของบริ ษทั เทพผดุงพรมะพร้าว จากัด และบริ ษทั ในเครื อที่ใช้
ระบบเครื อข่ายและคอมพิวเตอร์ ร่วมกัน เป็ นไปอย่างเหมาะสม มีความมัน่ คงปลอดภัยและสามารถ
สนับสนุนการดาเนินงานของบริ ษทั ได้อย่างต่อเนื่อง มีการใช้งานระบบในลักษณะที่ถูกต้องสอดคล้องกับ
ข้อกาหนดของกฎหมายว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
เป็ นการป้ องกันภัยคุกคามที่อาจก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่บริ ษทั บริ ษทั ฯ จึงประกาศนโยบายความมัน่ คง
และความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้
หมวดที่ 1
การกากับดูแลและบริ หารจัดการ IT ระดับองค์ กรทีด่ ี (Governance of Enterprise IT)
การกากับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีจุดมุ่งหมายเพื่อทาให้แน่ใจว่า บริ ษทั ฯ สามารถบรรลุ
เป้ าหมายที่กาหนดไว้ โดยนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็ นเครื่ องมือในการสนับสนุน และสามารถบริ หาร
จัดการความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การบริ หาร
จัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดีน้ นั ต้องมีการเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการบริ หารงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทรัพยากรและข้อมูลที่มีประสิ ทธิภาพเพื่อสนับสนุนนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมายขององค์กรและ
การบริ หารความเสี่ ยงที่เหมาะสม รวมทั้งมีการรายงานและติดตามการดาเนิ นงาน เพื่อให้มนั่ ใจว่า
เทคโนโลยีที่บริ ษทั นามาใช้งาน สามารถช่วยสนับสนุนกลยุทธ์และบรรลุวตั ถุประสงค์ในเชิงธุ รกิจและสร้าง
ศักยภาพในการแข่งขัน รวมทั้งเพิ่มมูลค่าให้กบั บริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯต้องพิจารณาดาเนินการดังต่อไปนี้
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นโยบายการรักษาความปลอดภัยด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security Policy)
1. บริ ษทั ต้องกาหนดนโยบายความมัน่ คงและความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรและทาการสื่ อสาร ผ่านทาง Website ของบริ ษทั ฯ เพื่อสร้างความเข้าใจและสามารถ
ปฏิบตั ิตามได้อย่างถูกต้อง
2. บริ ษทั ต้องมีการทบทวนนโยบายความมัน่ คงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี ละ 1 ครั้ง
หรื อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อนโยบาย

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ ยงด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk Management)
ต้องสอดคล้องกับนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงองค์กร (Corporate Risk Management) และ
ครอบคลุม
ในเรื่ องดังต่อไปนี้
1. ฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องมีการประเมินความเสี่ ยงและมีการนาเสนอให้กบั ผูบ้ ริ หารผ่าน
การประชุมทบทวนฝ่ ายบริ หาร
2. การระบุความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Related Risk)
•

ความเสี่ ยงด้านกายภาพและสภาพแวดล้อม ได้แก่ ห้องศูนย์กลางข้อมูล (Server
Room) ซึ่ งเป็ นที่จดั เก็บติดตั้งเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย(Server) อุปกรณ์เครื อข่าย
และอุปกรณ์อื่น ต้องมี Digital Lock Door ควบคุมการเข้า-ออก มีการตรวจสอบ
ระบบต่างๆ เช่น ระบบเตือนอุณหภูมิภายในห้อง และมีเอกสารบันทึกประจาวัน

•

ความเสี่ ยงด้านการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์บนเครื่ องคอมพิวเตอร์ของบริ ษทั
มี Procedure ในการกาหนดสิ ทธิ Administrator และ User ที่เครื่ องคอมพิวเตอร์
ของ User เพื่อป้ องกันการใช้งานการติดตั้งโปรแกรมที่ไม่ปลอดภัยหรื อไม่
ประสงค์ดี
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ความเสี่ ยงด้านการใช้งานระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ของบริ ษทั มีการบันทึกการ
ตรวจสอบประจาวัน เช่น Email, Firewall, Wi-Fi และ Anti-Virus

•

ความเสี่ ยงด้านบุคคล ต้องมีการกาหนดสิ ทธิ์ การใช้งานเข้าถึงระบบเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครื อข่ายต่างๆ และข้อมูล

3. การประเมินความเสี่ ยงที่ครอบคลุมถึงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ ยง และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เพื่อ
จัดลาดับความสาคัญในการบริ หารจัดการความเสี่ ยง โดยกาหนดความเสี่ ยงไว้ 4M1E ประเภท ดังนี้
•

Man (คน)

•

Machine (อุปกรณ์ เครื่ องจักร)

•

Method (ขั้นตอน)

•

Material (อะไหล่)

•

E-Environment (สิ่ งแวดล้อม)

4. การกาหนดวิธีการหรื อเครื่ องมือในการบริ หารและจัดการความเสี่ ยงให้อยูใ่ นระดับที่บริ ษทั
ยอมรับได้ ยึดจากตาราง แผนภูมิความเสี่ ยง (Risk Matrix), SD-Q&E-RM-001

แก้ไขครั้งที่ : 0
วันที่บงั คับใช้ : 20/03/2564
หน้า 4/25

หมวดที่ 2
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบ IT (IT Security)
1. แนวทางปฏิบัติเพิม่ เติมเกีย่ วกับนโยบายและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ IT
(Information Security Policy)
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ นการป้ องกันการกระทาผิดนโยบายความมัน่ คงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
แนวทางปฏิบัติ
1. ห้ามใช้ทรัพยากรและเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อกระทาการอันผิดกฎหมายและขัด
ต่อศีลธรรมอันดีของสังคม เช่น การจัดทาเว็บไซต์เผยแพร่ สิ่งที่ผดิ กฎหมาย หรื อ
ขัดต่อศีลธรรมอันดี เป็ นต้น
2. ผูใ้ ช้ตอ้ งไม่อนุญาตให้ผอู ้ ื่นใช้บญั ชีและรหัสผ่านของตนเอง ในการเข้าใช้เครื่ อง
คอมพิวเตอร์ ร่วมกัน หรื อใช้ชื่อบัญชีของผูอ้ ื่น ทั้งที่ได้รับอนุญาต และไม่ได้รับ
อนุญาตจากเจ้าของชื่อบัญชีผใู ้ ช้
3. ห้ามเข้าใช้ระบบคอมพิวเตอร์ และข้อมูลที่มีการป้ องกันการเข้าถึงของผูอ้ ื่น เพื่อ
แก้ไข ลบ เพิ่มเติม หรื อคัดลอก
4. ห้ามเผยแพร่ ขอ้ มูลของผูอ้ ื่น หรื อของหน่วยงาน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผูเ้ ป็ น
เจ้าของข้อมูลนั้นๆ
5. ห้ามก่อกวน ขัดขวาง หรื อทาลายให้ทรัพยากรและเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ของ
บริ ษทั เกิดความเสี ยหาย เช่น การส่ งไวรัสคอมพิวเตอร์ การป้อนโปรแกรมที่ทาให้
เครื่ องคอมพิวเตอร์ หรื ออุปกรณ์เครื อข่ายปฏิเสธการทางาน (Denial of Service)
เป็ นต้น
6. ห้ามลักลอบดักรับข้อมูลในเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ของบริ ษทั และของผูอ้ ื่นที่อยู่
ระหว่างการรับและส่ งในเครื อข่ายคอมพิวเตอร์

แก้ไขครั้งที่ : 0
วันที่บงั คับใช้ : 20/03/2564
หน้า 5/25

7. มีการตรวจสอบ Email จากผูใ้ ห้บริ การก่อนเข้าถึง Server บริ ษทั ฯ และไฟล์ที่
ดาวน์โหลดมาจากอินเทอร์ เน็ต มีการตรวจสอบเพื่อหาไวรัสโดยโปรแกรมป้ องกัน
ไวรัสก่อนทุกครั้ง
2. การจัดโครงสร้ างความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ (Organization of Information
Security)
วัตถุประสงค์
เพื่อกาหนดกรอบการบริ หารจัดการด้านความมัน่ คงปลอดภัยของระบบสารสนเทศภายในบริ ษทั ฯ
แนวทางปฏิบัติ
1. ผูบ้ ริ หารระดับสู ง ต้องรับผิดชอบกากับดูแลความมัน่ คงปลอดภัยให้เป็ นไปตาม
นโยบายและแนวปฏิบตั ิในการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยระบบสารสนเทศของ
บริ ษทั
2. ผูจ้ ดั การฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องกาหนดมอบหมายหน้าที่ให้กบั
ผูป้ ฏิบตั ิงานในฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ รับผิดชอบการดูแลระบบสารสนเทศที่
บริ ษทั ใช้งานให้มีความมัน่ คงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ และควบคุมการ
ปฏิบตั ิงาน เพื่อให้คงไว้ซ่ ึ งนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการรักษาความมัน่ คง
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศของบริ ษทั
3. หัวหน้าส่ วนและหัวหน้าแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นผูร้ ับผิดชอบการบริ หาร
จัดการ กากับดูแล ติดตาม และทบทวนภาพรวมของนโยบายความมัน่ คงปลอดภัย
ด้านสารสนเทศของบริ ษทั
4. เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้รับมอบหมายเป็ นผูด้ ูแลระบบระดับ
Administrator รับผิดชอบต่อระบบที่ดูแลนั้น จะต้องทาหน้าที่ตรวจสอบดูแล
ระบบความปลอดภัยในการใช้งานของระบบด้วย และเมื่อมีสถานการณ์ดา้ นความ
มัน่ คงปลอดภัยที่ไม่พึงประสงค์หรื อไม่อาจคาดคิด จะต้องดาเนินการแก้ไขและ
รายงานต่อผูบ้ งั คับบัญชา
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5. ผูใ้ ช้งานและผูใ้ ห้บริ กาทั้งภายในและภายนอก ต้องรับผิดชอบในการปฏิบตั ิตาม
นโยบายและแนวปฏิบตั ิของบริ ษทั ฯ ในการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยระบบ
สารสนเทศของบริ ษทั รวมทั้งจะต้องไม่กระทาการละเมิดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

3. การสร้ างความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศด้ านบุคลากร (Human Resource Security)
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผใู ้ ช้งานเข้าใจนโยบาย หน้าที่และความรับผิดชอบในการใช้งานระบบสารสนเทศของบริ ษทั
แนวทางปฏิบัติ
▪

ต้องกาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบทางด้านความมัน่ คงปลอดภัยระบบ
สารสนเทศอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรสาหรับบุคคลหรื อหน่วยงานภายนอกที่
ว่าจ้างมาปฏิบตั ิงาน และจะต้องสอดคล้องกับนโยบายความมัน่ คงปลอดภัยด้าน
ระบบสารสนเทศของบริ ษทั

▪

เพื่อให้การบริ หารจัดการบัญชีผใู ้ ช้งานเป็ นไปอย่างถูกต้องและเป็ นปั จจุบนั ที่สุด
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่เทคโนโลยี
สารสนเทศทราบทันที เมื่อมีเหตุ ได้แก่ 1. การลาออกจากงาน หรื อการสิ้ นสุ ดการ
เป็ นกรรมการและผูป้ ฏิบตั ิงานของบริ ษทั 2. การโยกย้ายหน่วยงาน

▪

ต้องให้ผใู ้ ช้งานและหน่วยงานภายนอกที่วา่ จ้างมาปฏิบตั ิงานรับทราบนโยบายที่
เกี่ยวข้องกับการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

▪

หลังจากเปลี่ยนแปลงหรื อยกเลิกการจ้างงาน หรื อสิ้ นสุ ดโครงการ ต้องยกเลิกการ
เข้าถึงข้อมูลในระบบสารสนเทศทันที ตามเอกสาร F-IT-002 การควบคุมข้อมูล
ของระบบคอมพิวเตอร์ ข้อที่ 6.16.
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4. การบริหารจัดการสิ นทรัพย์สารสนเทศ (Asset Management) การควบคุมการใช้ งานเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ (Computer and Peripheral Access Control)
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผใู ้ ช้งานได้รับทราบถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการใช้งานเครื่ องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของบริ ษทั รวมทั้งทาความเข้าใจตลอดจนปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด อันจะเป็ น
การป้ องกันทรัพยากรและข้อมูลของบริ ษทั ให้มีความปลอดภัย ถูกต้องและมีความพร้อมใช้งานอยู่
เสมอ
แนวทางปฏิบัติ
1. ผูใ้ ช้งานเครื่ องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของบริ ษทั ต้องเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบสิ นทรัพย์ที่ใช้งาน
2. ห้ามใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์ และระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ของบริ ษทั เพื่อ
ประกอบธุ รกิจการค้า หรื อบริ การใดๆ ที่เป็ นของส่ วนตัวและไม่เหมาะสม
3. ไม่อนุญาตให้ผใู ้ ช้งาน ทาการติดตั้งและแก้ไขเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ใน
เครื่ องคอมพิวเตอร์ของบริ ษทั เว้นแต่ได้รับอนุ ญาตจากผูจ้ ดั การฝ่ ายหรื อ
หัวหน้าส่ วน และแจ้งผูด้ ูแลระบบต้องเป็ นผูด้ าเนินการติดตั้งและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงโปรแกรมเท่านั้น
4. ห้ามดัดแปลงแก้ไขส่ วนประกอบต่างๆ ของเครื่ องคอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง ต้องให้ผดู ้ ูแลระบบเป็ นคนดาเนินการเท่านั้น และ
ผูใ้ ช้งานต้องรักษาสภาพของเครื่ องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงให้มี
สภาพเดิม
5. ผูใ้ ช้งานต้องไม่เก็บหรื อใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ในสถานที่ที่มีความร้อน
ชื้น มีฝนละออง
ุ่
และต้องระวังการตกกระทบ
6. ไม่ใช้หรื อวางอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทุกชนิ ดใกล้สิ่งที่เป็ นของเหลว ใกล้
สนามแม่เหล็ก ไฟฟ้าแรงสู ง ในที่มีการสัน่ สะเทือน และใน
สภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 35 องศาเซลเซียส
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7. ในการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ควรทาด้วยความระมัดระวัง ไม่
วางของหนักทับ หรื อโยน
8. ไม่เคลื่อนย้ายเครื่ องขณะที่ฮาร์ ดดิสก์กาลังทางาน หรื อขณะเปิ ดใช้งานอยู่
9. หลีกเลี่ยงของแข็งกดสัมผัสหน้าจอคอมพิวเตอร์ซ่ ึงอาจทาให้เป็ นรอยขีด
ข่วน หรื อแตกเสี ยหายได้ และควรเช็ดทาความสะอาดหน้าจอ
คอมพิวเตอร์ อย่างเบามือที่สุด และเช็ดไปในทางเดียวกัน ห้ามเช็ดแบบ
หมุนวนเพราะจะทาให้หน้าจอมีรอยขีดข่วนได้
5. การควบคุมการใช้ งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software License)
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผใู ้ ช้งานตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการใช้งานโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ตามเอกสาร SD-IT-003 สิ ทธิ์ ในการใช้งานโปรแกรมเครื่ องคอมพิวเตอร์ และ
เอกสาร SD-IT-004 สิ ทธิ์ การใช้งานระบบ Oracle ตลอดจนเข้าใจการใช้โปรแกรมที่ถูกต้อง
ลิขสิ ทธิ์ และปฏิบตั ิตามแนวทางปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด สอดคล้องกับพระราชบัญญัติวา่ ด้วย
การกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แนวทางปฏิบัติ
ข้อกาหนดสาหรับผูด้ ูแลระบบ
1. มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุม ดูแลการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ตลอดจนจัดสรรการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ภายในบริ ษทั ตามสิ ทธิ์
การใช้งานที่กาหนดตามเอกสาร S-IT-006 การติดตั้งระบบปฏิบตั ิการ
วินโดว์และการติดตั้งโปรแกรม User
2. มีหน้าที่รับผิดชอบในการติดตั้ง และอัพเกรดโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ให้แก่ผใู ้ ช้งาน ตามวันเวลาที่นดั หมาย
3. ทาการถอดและยกเลิกสิ ทธิ์ การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทนั ที เมื่อ
บริ ษทั และ/หรื อหน่วยงาน แจ้งยกเลิกและ/หรื อย้ายสิ ทธิ์ การใช้งาน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตามเอกสาร S-IT-002 การควบคุมข้อมูลของ
ระบบคอมพิวเตอร์
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ข้อกาหนดสาหรับผูใ้ ช้งาน
1. ต้องใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยไม่นาไปใช้ในทางที่ผดิ กฎหมายหรื อ
ละเมิดกฎหมายต่อบุคคลอื่นอันเป็ นต้นเหตุให้เกิดความเสี ยหายขึ้นกับ
บริ ษทั ฯ
2. โปรแกรมที่ถูกติดตั้งบนเครื่ องคอมพิวเตอร์ ของบริ ษทั เป็ นโปรแกรมที่ได้
ซื้ อลิขสิ ทธิ์ ถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้นห้ามผูใ้ ช้งานคัดลอกโปรแกรม
ต่างๆ และนาไปติดตั้งบนเครื่ องคอมพิวเตอร์ หรื อแก้ไขหรื อนาไปให้ผอู ้ ื่น
ใช้งาน
3. ห้ามคัดลอก จาหน่าย เผยแพร่ โปรแกรมที่ละเมิดลิขสิ ทธิ์ และชุดคาสัง่ ที่
จัดทาขึ้นโดยไม่ได้รับอนุ ญาต โดยเฉพาะการนาไปใช้เพื่อเป็ นเครื่ องมือ
ในการกระทาความผิดทางกฎหมาย
4. ห้ามนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายมาติดตั้งใช้งานบน
เครื่ องคอมพิวเตอร์ ของบริ ษทั อย่างเด็ดขาด กรณี ผใู ้ ช้งานนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ อื่นใดนอกเหนื อไปจากโปรแกรมที่บริ ษทั มีอยู่ มาใช้งานบน
ระบบคอมพิวเตอร์ ไม่วา่ จะมี Licensed Software หรื อ Freeware ก็ตาม
หากมีความเสี ยหายหรื อละเมิดเกิดขึ้นผูใ้ ช้งานจะต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่
เพียงผูเ้ ดียว
5. การติดตั้งใช้งาน การยกเลิกการใช้งาน การโอนย้าย และการคืนเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้ผใู ้ ช้งานขอแจ้งความ
ประสงค์ในแต่ละกรณี ให้ผมู ้ ีอานาจพิจารณาอนุมตั ิ และผูด้ ูแลระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการดาเนินการให้เป็ นไปตามที่
ได้รับอนุมตั ิในแต่ละกรณี
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6. การควบคุมสิ นทรัพย์ด้านสารสนเทศและการเข้ าใช้ งานระบบคอมพิวเตอร์
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผใู ้ ช้งานตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการไม่ให้สินทรัพย์ดา้ น
สารสนเทศ ได้แก่ เอกสาร สื่ อบันทึกข้อมูล คอมพิวเตอร์ และข้อมูลสารสนเทศ อยูใ่ น
สภาวะเสี่ ยงต่อการเข้าถึงได้โดยผูซ้ ่ ึ งไม่มีสิทธิ์ ขณะที่ไม่มีผใู ้ ช้งานอุปกรณ์
แนวทางปฏิบัติ
ต้องควบคุมไม่ให้สินทรัพย์ดา้ นสารสนเทศ ได้แก่ เอกสาร สื่ อบันทึกข้อมูล คอมพิวเตอร์
และข้อมูลสารสนเทศ อยูใ่ นสภาวะเสี่ ยงต่อการเข้าถึงได้โดยผูซ้ ่ ึ งไม่มีสิทธิ์ ขณะที่ไม่มี
ผูใ้ ช้งานอุปกรณ์ และต้องกาหนดให้ผใู ้ ช้งานออกจากระบบสารสนเทศเมื่อว่างเว้นจากการ
ใช้งาน ดังต่อไปนี้
1. ออกจากระบบสารสนเทศ (Log out) โดยทันทีเมื่อเสร็ จสิ้ นงาน
2. มีการป้ องกันเครื่ องคอมพิวเตอร์ โดยใช้การพิสูจน์ตวั ตนที่เหมาะสมก่อนเข้าใช้
งาน
3. ต้องจัดเก็บและสารองข้อมูลสารสนเทศที่มีความสาคัญของหน่วยงานไว้ในที่ที่
ปลอดภัย การจัดเก็บข้อมูลของผูใ้ ช้งาน จะจัดเก็บได้อยูใ่ นรู ปแบบดังนี้
▪

สามารถจัดเก็บใน Shared File (Drive กลาง) ใน Folder ตามสิ ทธิ์ ที่ได้รับ

4. ปิ ดคอมพิวเตอร์ เมื่อเสร็ จสิ้ นงานและหากไม่ใช้งาน 30 นาที คอมพิวเตอร์จะทาการ
Sleep และต้อง Login ใหม่ทุกครั้ง เว้นแต่เครื่ องคอมพิวเตอร์ น้ นั เป็ นเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่
ข่ายให้บริ การที่ตอ้ งใช้งานตลอด 24 ชัว่ โมง
5. การตั้งค่า Screen Saver ของเครื่ องคอมพิวเตอร์ที่ตนเองใช้งาน ให้มีการล็อค
(Lock) หน้าจอโดยอัตโนมัติหลังจากไม่ใช้งานเครื่ องคอมพิวเตอร์ เกินกว่า 30 นาที
6. ให้มีการขออนุมตั ิจากผูบ้ ริ หาร ในกรณี ที่ตอ้ งการขอการเชื่ อมต่อ USB สาหรับนา
ทรัพย์สินด้านสารสนเทศต่างๆ เช่น เอกสาร สื่ อบันทึกข้อมูล หากเป็ นทรัพย์สินด้าน
อุปกรณ์ ให้มีการขออนุมตั ิจากผูม้ ีอานาจสู งสุ ดของฝ่ ายขึ้นไป โดยต้องปฏิบตั ิตาม
ข้อกาหนดของบริ ษทั

แก้ไขครั้งที่ : 0
วันที่บงั คับใช้ : 20/03/2564
หน้า 11/25

7. ระมัดระวังและดูแลทรัพย์สินของบริ ษทั ที่ตนเองใช้งานเสมือนเป็ นทรัพย์สิน
ของตนเอง หากเกิดความสู ญหายโดยประมาทเลินเล่อ ต้องรับผิดชอบหรื อชดใช้ต่อความ
เสี ยหายนั้น

7. การใช้ งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การรับส่ งข้อมูลข่าวสารด้วยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สามารถสนับสนุนการ
ปฏิบตั ิงานและเป็ นไปอย่างถูกต้อง สะดวก รวดเร็ ว ทันสถานการณ์ มีประสิ ทธิภาพ
ปลอดภัย ภายใต้ขอ้ กาหนดของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยข้อมูลข่าวสารของบริ ษทั ตลอดจนเพื่อให้ผใู ้ ช้งานเข้าใจถึงความสาคัญและ
ตระหนักถึงปั ญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้บริ การจดหมายอิเล็กทรอนิกส์บนเครื อข่าย
อินเทอร์ เน็ต โดยผูใ้ ช้จะต้องเข้าใจกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ผดู ้ ูแลระบบวางไว้ ไม่ละเมิดสิ ทธิ์ หรื อ
กระทาการใดๆ ที่จะสร้างปั ญหา หรื อไม่เคารพกฎเกณฑ์ที่วางไว้ และจะต้องปฏิบตั ิตาม
คาแนะนาของผูด้ ูแลระบบอย่างเคร่ งครัด
แนวทางปฏิบัติ
ต้องควบคุมไม่ให้สินทรัพย์ดา้ นสารสนเทศ ได้แก่ เอกสาร สื่ อบันทึกข้อมูล คอมพิวเตอร์
และข้อมูลสารสนเทศ อยูใ่ นสภาวะเสี่ ยงต่อการเข้าถึงได้โดยผูซ้ ่ ึ งไม่มีสิทธิ์ ขณะที่ไม่มี
ผูใ้ ช้งานอุปกรณ์ และต้องกาหนดให้ผใู ้ ช้งานออกจากระบบสารสนเทศเมื่อว่างเว้นจากการ
ใช้งาน ดังต่อไปนี้
1. ผูใ้ ช้บริ การจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องไม่กระทาการละเมิดต่อ
พระราชบัญญัติวา่ ด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
พระราชบัญญัติวา่ ด้วยธุ รกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ
นโยบายและข้อกาหนดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่บริ ษทั กาหนด
2. หน่วยงานหรื อผูป้ ฏิบตั ิงานผูใ้ ช้บริ การจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของบริ ษทั
จะต้องใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อผลประโยชน์ของบริ ษทั
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3. ผูป้ ฏิบตั ิงานจะได้รับสิ ทธิ์ ในการใช้บริ การจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยทาง
ผูด้ ูแลระบบจะเป็ นผูท้ าการลงทะเบียนผูใ้ ช้บริ การจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ตาม
เอกสารข้อกาหนดที่ผดู ้ ูแลระบบเป็ นผูก้ าหนด
4. ไม่ใช้ที่อยูจ่ ดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email Address) ของผูอ้ ื่นเพื่ออ่าน หรื อ
รับส่ งข้อความ เว้นแต่จะได้รับการยินยอมจากเจ้าของผูใ้ ช้บริ การ และให้ถือว่า
เจ้าของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อการใช้งานในจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ของตน
5. การใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ผูใ้ ช้งานต้องไม่ปลอมแปลงชื่อบัญชีผสู ้ ่ ง
หรื อบัญชีผใู ้ ช้งานอื่น
6. การส่ งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้กบั ผูร้ ับบริ การตามภารกิจของบริ ษทั
ผูใ้ ช้งานจะต้องใช้ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของบริ ษทั เท่านั้น ห้ามไม่ให้
ใช้ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์อื่น เว้นแต่ในกรณี ที่ระบบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ของบริ ษทั ขัดข้อง และต้องได้รับอนุญาตจากผูบ้ งั คับบัญชา
แล้วเท่านั้น
7. การใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ต้องใช้ภาษาสุ ภาพ ไม่ขดั ต่อศีลธรรมอันดี
งาม ไม่ทาการปลุกปั่ น ยัว่ ยุ เสี ยดสี ส่ อไปในทางผิดกฎหมาย และผูใ้ ช้งานต้อง
ไม่ส่งข้อความที่เป็ นความคิดเห็นส่ วนบุคคล โดยอ้างเป็ นความเห็นของบริ ษทั
หรื อก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อบริ ษทั
8. ห้ามใช้ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของบริ ษทั เพื่อเผยแพร่ ข้อมูล ข้อความ
รู ปภาพ หรื อสิ่ งอื่นใด ซึ่ งมีลกั ษณะขัดต่อศีลธรรมอันดีงาม ความมัน่ คงของ
ประเทศ กฎหมาย หมิ่นต่อสถาบันพระมหากษัตริ ย ์ หรื อกระทบต่อการ
ดาเนินงานของบริ ษทั ตลอดจนเป็ นการรบกวนผูใ้ ช้งานอื่นรวมทั้งผูร้ ับบริ การ
ของบริ ษทั
9. ห้ามผูใ้ ช้บริ การนาที่อยูจ่ ดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ไปใช้ในกิจการงานส่ วนบุคคล
เช่น ธุ รกิจส่ วนตัว ใช้สมัครเครื อข่ายสังคมออนไลน์ เป็ นต้น หากตรวจพบว่า
มีการกระทาดังกล่าว ให้ถือว่าเจ้าของจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ หรื อเจ้าของ
ผูใ้ ช้บริ การ เป็ นผูร้ ับผิดชอบการกระทาดังกล่าว
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10. ห้ามกระทาการอันที่จะสร้างปั ญหาในการใช้ทรัพยากรของระบบ เช่น การ
สร้างจดหมายลูกโซ่ (Chain mail) การส่ งจดหมายจานวนมาก (Spam mail)
การส่ งจดหมายต่อเนื่ อง (Letter bomb) การส่ งจดหมายเพื่อการแพร่ กระจาย
ไวรัสคอมพิวเตอร์ เป็ นต้น
11. ห้ามส่ งข้อมูลข่าวสารอันเป็ นความลับของบริ ษทั ให้กบั บุคคลอื่นหรื อ
หน่วยงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับภารกิจของบริ ษทั
12. การส่ งข้อมูลข่าวสารที่เป็ นความลับบริ ษทั ควรมีการเข้ารหัสข้อมูลข่าวสาร
นั้น และไม่ควรระบุความสาคัญของข้อมูลลงในหัวข้อจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
13. หลังจากการใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เสร็ จสิ้ น ควรออกจากระบบ
(Log out) ทุกครั้ง
14. กรณี ได้รับการร้องเรี ยน ร้องขอ หรื อพบเหตุอนั ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอ
สงวนสิ ทธิ์ ที่จะทาการยกเลิก หรื อระงับการบริ การชัว่ คราวแก่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน
นั้นๆ เพื่อทาการสอบสวน และตรวจสอบสาเหตุ
15. หากผูใ้ ช้บริ การพบการกระทาที่ไม่เหมาะสม หรื อเข้าข่ายการกระทาความผิด
เกิดขึ้นในบริ ษทั ให้แจ้งเบาะแสไปที่ผดู ้ ูแลระบบของฝ่ ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ
16. การกระทาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ ทั้งในรู ปแบบของจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ และโฮมเพจของผูใ้ ช้บริ การ ให้ถือเป็ นการกระทาที่อยูภ่ ายใต้
ความรับผิดชอบของผูใ้ ช้บริ การเท่านั้น ผูด้ ูแลระบบและบริ ษทั ไม่มีส่วน
เกี่ยวข้องใดๆ
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8. การควบคุมการเข้ าถึงข้ อมูลและระบบสารสนเทศ (Access Control)
วัตถุประสงค์
เพื่อกาหนดมาตรการในการใช้งานระบบอินเทอร์ เน็ตผ่านระบบเครื อข่ายของบริ ษทั ฯ
แนวทางปฏิบัติ
ต้องควบคุมไม่ให้สินทรัพย์ดา้ นสารสนเทศ ได้แก่ เอกสาร สื่ อบันทึกข้อมูล
คอมพิวเตอร์ และข้อมูลสารสนเทศ อยูใ่ นสภาวะเสี่ ยงต่อการเข้าถึงได้โดยผูซ้ ่ ึ งไม่มี
สิ ทธิ์ ขณะที่ไม่มีผใู ้ ช้งานอุปกรณ์ และต้องกาหนดให้ผใู ้ ช้งานออกจากระบบ
สารสนเทศเมื่อว่างเว้นจากการใช้งาน ดังต่อไปนี้
1. ฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องกาหนดเส้นทางการเชื่ อมต่อระบบ
เครื อข่ายเพื่อการเข้าใช้งานระบบอินเทอร์ เน็ต โดยต้องผ่านระบบรักษา
ความปลอดภัย ได้แก่ Firewall เป็ นต้น
2. เครื่ องคอมพิวเตอร์ของบริ ษทั ต้องมีโปรแกรมป้ องกันไวรัสทุกเครื่ อง
3. หลังจากใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตเสร็ จแล้ว ให้ผใู ้ ช้งานทาการปิ ดเว็บ
บราวเซอร์ เพื่อป้ องกันการเข้าใช้งานโดยบุคคลอื่น
4. ผูใ้ ช้งานต้องเข้าถึงแหล่งข้อมูลตามสิ ทธิ์ ที่ได้รับ
5. ผูใ้ ช้งานมีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่ อถือของ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ที่อยูบ่ นอินเทอร์ เน็ตก่อนนาไปใช้งาน
6. ผูใ้ ช้งานต้องไม่ใช้เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตของบริ ษทั เพื่อประโยชน์ในเชิง
ธุ รกิจส่ วนตัว และเข้าสู่ เว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม เช่น เว็บไซต์ที่ขดั ต่อ
ศีลธรรมอันดี เว็บไซต์ลามกอนาจาร เป็ นต้น
7. ผูใ้ ช้งานจะต้องใช้ระบบอินเทอร์ เน็ต ในลักษณะที่ไม่เป็ นการละเมิดของ
บุคคลอื่นๆ และจะต้องไม่ก่อให้เกิดความเสี ยหายขึ้นต่อบริ ษทั ผูใ้ ช้งาน
จะต้องปฏิบตั ิตามขั้นตอนการปฏิบตั ิที่บริ ษทั กาหนดไว้อย่างเคร่ งครัด
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9. การควบคุมการเข้ าเข้ ารหัสข้ อมูล (Cryptographic Control)
วัตถุประสงค์
เพื่อควบคุมบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องไม่ให้เข้าถึง ล่วงรู ้ หรื อแก้ไขเปลี่ยนแปลง ข้อมูลหรื อ
การทางานของระบบสารสนเทศในส่ วนที่ไม่ได้มีอานาจหน้าที่เกี่ยวข้อง
แนวทางปฏิบัติ
การบริ หารจัดการข้อมูลต้องมีการจัดลาดับชั้นความลับ ต้องมีการแบ่งประเภทของ
ข้อมูลตามภารกิจและการจัดลาดับความสาคัญของข้อมูล กาหนดวิธีบริ หารจัดการกับ
ข้อมูลแต่ละประเภท ดังนี้
1. การควบคุมการกาหนดสิ ทธิ์ ให้ผใู ้ ช้งาน (User Privilege)
▪

ต้องควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและอุปกรณ์ในการประมวลผล
ข้อมูล โดยคานึงถึงการใช้งานและความมัน่ คงปลอดภัยในการใช้
งานระบบสารสนเทศ กาหนดสิ ทธิ์ เพื่อให้ผใู ้ ช้งานในทุกระดับได้
รับรู ้และเข้าใจ

▪

ต้องกาหนดสิ ทธิ์ การใช้ขอ้ มูลและระบบสารสนเทศ เช่น สิ ทธิ์
การใช้งานอินเทอร์เน็ต เป็ นต้น ให้แก่ผใู ้ ช้งานให้เหมาะสมกับ
หน้าที่และความรับผิดชอบ โดยต้องให้สิทธิ์ เฉพาะเท่าที่จาเป็ น
แก่การปฏิบตั ิหน้าที่ และได้รับความเห็นชอบจากผูม้ ีอานาจ
หน้าที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร

▪

ในกรณี มีความจาเป็ นต้องใช้ User ที่มีสิทธิ์ พิเศษ ต้องมีการ
ควบคุมการใช้งานอย่างรัดกุม บริ ษทั จะใช้ปัจจัยประกอบการ
พิจารณาควรได้รับความเห็นชอบจากผูจ้ ดั การฝ่ ายหรื อหัวหน้า
ส่ วนและควรกาหนดระยะเวลาการใช้งาน และระงับการใช้งาน
ทันทีเมื่อพ้นสภาพพนักภายในองค์กร
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▪

ในกรณี ที่มีความจาเป็ นที่ผใู ้ ช้งานซึ่งเป็ นเจ้าของข้อมูลสาคัญมี
การให้สิทธิ์ ผใู ้ ช้งานรายอื่นให้สามารถเข้าถึงหรื อแก้ไข
เปลี่ยนแปลงข้อมูลของตนเองได้ เช่น การ Share Files เป็ นต้น
และต้องยกเลิกการให้สิทธิ์ ดงั กล่าวในกรณี ที่ไม่มีความจาเป็ น
แล้ว ด้วยใบแจ้งซ่อม F-IT-003 และ ต้องกาหนดระยะเวลาการใช้
งาน

▪

ในกรณี ที่มีความจาเป็ นต้องให้สิทธิ์ บุคคลอื่น ให้มีสิทธิ์ ใช้งาน
ระบบสารสนเทศและระบบเครื อข่าย ในลักษณะฉุกเฉินหรื อ
ชัว่ คราว ทางฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศมี SSID: ให้สาหรับ
บุคคลภายนอกที่เข้ามาเยีย่ มชมและต้องการใช้งาน internet ใน
องค์กรซึ่งมีระยะเวลาในการงาน 1 วันเท่านั้น

2. การควบคุมการใช้งานบัญชีรายชื่อผูใ้ ช้งาน (User Account) และรหัสผ่าน
(Password) ต้องมีระบบตรวจสอบตัวตนจริ งและสิ ทธิ์ การเข้าใช้งานของ
ผูใ้ ช้งาน (Identification and Authentication) ก่อนเข้าสู่ ระบบสารสนเทศที่
รัดกุมเพียงพอ เช่น กาหนดรหัสผ่านให้ยากแก่การคาดเดา เป็ นต้น และต้อง
กาหนดให้ผใู ้ ช้งานแต่ละรายมี User Account เป็ นของตนเอง ทั้งนี้ การ
ควบคุมการใช้รหัสผ่านมีความรัดกุมหรื อไม่น้ นั บริ ษทั จะใช้ปัจจัยดังต่อไปนี้
ประกอบการพิจารณาในภาพรวม
▪

ควรใช้ตวั อักษรภาษาอังกฤษและตัวเลข

▪

สาหรับผูใ้ ช้งานทัว่ ไป ควรเปลี่ยนรหัสผ่านอย่างน้อย 30 วันขึ้น
ไปต่อครั้ง

▪

ในการเปลี่ยนรหัสผ่านแต่ละครั้ง ไม่ควรกาหนดรหัสผ่านใหม่ให้

▪

ซ้ าของเดิม
หากใส่ รหัสผ่านผิด 5 ครั้ง ระบบจะ locked อัตโนมัติ (สาหรับ
Oracle เท่านั้น)

▪

ควรมีวธิ ี การจัดส่ งรหัสผ่านให้แก่ผใู ้ ช้งานอย่างรัดกุมและ
ปลอดภัย
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▪

ต้องตรวจสอบรายชื่ อผูใ้ ช้งานของระบบงานสาคัญอย่าง
สม่าเสมอ และดาเนินการตรวจสอบบัญชีรายชื่อผูใ้ ช้งานที่มิได้มี
สิ ทธิ์ ใช้งานระบบแล้ว เช่น บัญชีรายชื่ อของผูป้ ฏิบตั ิงานที่ลาออก
แล้ว พร้อมทั้งระงับการใช้งานโดยทันทีเมื่อตรวจพบ เช่น
Disable ลบออกจากระบบ หรื อเปลี่ยน รหัสผ่าน เป็ นต้น ตาม
เอกสาร S-IT-002 การควบคุมข้อมูลของระบบคอมพิวเตอร์ และ
S-IT-010 การป้ องกันรหัสผ่านในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ ซึ่ ง
จะมีการทบทวน User Name และ Password ทุกๆ 1 ปี

10. การสร้ างความมั่นคงปลอดภัยด้ านกายภาพและสภาพแวดล้อม (Physical and Environmental
Security)
วัตถุประสงค์
การควบคุมการเข้าออกห้องเซิพเวอร์ (Server Room) มีวตั ถุประสงค์เพื่อป้ องกันมิให้บุคคล
ที่ไม่มีอานาจหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าถึง ล่วงรู ้ แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรื อก่อให้เกิดความเสี ยหาย
ต่อข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์ ส่ วนการป้ องกันความเสี ยหายมีวตั ถุประสงค์เพื่อป้ องกัน
มิให้ขอ้ มูลและระบบคอมพิวเตอร์ได้รับความเสี ยหายจากปัจจัยสภาวะแวดล้อมหรื อภัย
พิบตั ิต่างๆ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับแนวทางการควบคุมการเข้าออก Server Room
และระบบป้ องกันความเสี ยหายต่างๆ ที่บริ ษทั ควรจัดให้มีภายใน Server Room
แนวทางปฏิบัติ
การควบคุมห้องเซิพเวอร์ (Server Room)
▪

ต้องจัดเก็บอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ที่สาคัญ เช่น เครื่ องแม่ข่าย อุปกรณ์เครื อข่าย เป็ น
ต้น ไว้ใน ห้องเซิพเวอร์ (Server Room)หรื อพื้นที่หวงห้าม และต้องกาหนดสิ ทธิ์
การเข้าออก ห้องเซิพเวอร์ (Server Room) ให้เฉพาะบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เช่น
ผูด้ ูแลระบบคอมพิวเตอร์ เป็ นต้น หรื อ ผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง ควบคุมดูแลการ
ทางานตลอดเวลา เป็ นต้น
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▪

การป้ องกันความเสี ยหาย ระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ต้องควบคุม
สภาพแวดล้อมให้มีอุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสม โดยควรตั้งอุณหภูมิ
เครื่ องปรับอากาศและตั้งค่าความชื้นให้เหมาะสมกับคุณลักษณะ (Specification)
ของระบบคอมพิวเตอร์ เนื่องจากระบบคอมพิวเตอร์ อาจทางานผิดปกติภายใต้
สภาวะอุณหภูมิหรื อความชื้นที่ไม่เหมาะสม

▪

ระบบ UPS ป้ องกันไฟฟ้าดับ ต้องมีระบบป้ องกันมิให้คอมพิวเตอร์ ได้รับความ
เสี ยหายจากไฟฟ้าดับและต้องมีระบบสารองไฟฟ้าสาหรับระบบงานคอมพิวเตอร์
ที่สาคัญ และระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อให้การดาเนิ นงานมีความต่อเนื่อง

11. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการปฏิบัติงานทีเ่ กีย่ วข้ องกับระบบสารสนเทศ
(Operations Security)
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การปฏิบตั ิงานกับระบบสารสนเทศของบริ ษทั เป็ นไปอย่างถูกต้องและมัน่ คง
ปลอดภัย ป้ องกันการสู ญหายของข้อมูล และได้รับการปกป้ องจากโปรแกรมไม่ประสงค์ดี
แนวทางปฏิบัติ
จัดทาคู่มือหรื อขั้นตอนปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศที่สาคัญของบริ ษทั เพื่อป้ องกัน
ความผิดพลาดในการปฏิบตั ิงานด้านสารสนเทศ ดังนี้
1. กาหนดให้มีการควบคุมการเปลี่ยนแปลงสารสนเทศ เช่น ต้องมีการขออนุมตั ิ
จากผูบ้ งั คับบัญชาก่อนดาเนิ นการ เป็ นต้น
2. ต้องมีการสารองข้อมูลสารสนเทศก่อนการเปลี่ยนแปลงสารสนเทศ
3. ควรติดตั้งระบบเพื่อตรวจสอบติดตามทรัพยากรของระบบสารสนเทศ เช่น
CPU, Memory, Hard Disk ว่าเพียงพอหรื อไม่ และนาข้อมูลการตรวจสอบติดตาม
มาวางแผนการเพิม่ หรื อลดทรัพยากรในอนาคต
4. ระบบที่มีความสาคัญสู ง ควรแยกระบบการพัฒนาออกจากระบบการให้บริ การ
จริ ง เพื่อป้ องกันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุ ญาต
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5. ต้องสารวจข้อมูล จัดระดับความสาคัญ กาหนดข้อมูลที่ตอ้ งการสารองและ
ความถี่ในการสารองข้อมูล
6. ข้อมูลที่มีความสาคัญสู ง ต้องจัดให้มีความถี่การสารองข้อมูลและควรจัดให้มี
การย้ายข้อมูลไปเก็บที่ภายนอกบริ ษทั ฯ
7. ต้องทดสอบสภาพพร้อมใช้งานระบบสารองของระบบสารสนเทศ อย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง ต้องมีมาตรการป้ องกันโปรแกรมไม่ประสงค์ดี เช่น
7.1 เครื่ องคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคลหรื อเครื่ องคอมพิวเตอร์ แบบพกพาส่ วน
บุคคล ก่อนเชื่อมต่อระบบเครื อข่ายของบริ ษทั ต้องติดตั้งโปรแกรม
ป้ องกันไวรัสและอุดช่องโหว่ของระบบปฏิบตั ิการและเว็บเบราเซอร์
7.2 ผูใ้ ช้งานต้องทาการ Update ระบบปฏิบตั ิการและโปรแกรมที่ใช้งาน
ที่ได้มีการออก Patch และ/หรื อ Hotfix อย่างสม่าเสมอ โดยสามารถดาวน์
โหลดจากเว็บไซต์ของเจ้าของผลิตภัณฑ์เพื่อแก้ปัญหาช่องโหว่
7.3 ในการรับส่ งข้อมูลคอมพิวเตอร์ ผา่ นทางอีเมล จะต้องตรวจสอบไวรัส
โดยโปรแกรมป้ องกันไวรัสก่อนการรับส่ งข้อมูลทุกครั้ง
7.4 ผูใ้ ช้งานต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ ที่ทางบริ ษทั ได้จดั เตรี ยมไว้ให้ หาก
ต้องการติดตั้งซอฟต์แวร์ อื่นนอกเหนือจากที่บริ ษทั เตรี ยมไว้ให้ ต้องแจ้ง
ส่ วนเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยก่อนการติดตั้ง
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12. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้ านการสื่ อสารข้ อมูลสารสนเทศผ่ านระบบเครื อข่ ายคอมพิวเตอร์
(Communications Security)
วัตถุประสงค์
เพื่อป้ องกันข้อมูลสารสนเทศในเครื อข่ายจากบุคคล ไวรัส รวมทั้งมัลแวร์ ต่างๆ มิให้เข้าถึง
หรื อสร้างความเสี ยหายแก่ขอ้ มูลหรื อการทางานของระบบสารสนเทศ
แนวทางปฏิบัติ
การบริ หารจัดการความมัน่ คงปลอดภัยของระบบเครื อข่าย (Network Security
Management) กาหนดการควบคุมการเข้าถึงระบบเครื อข่ายให้มีความมัน่ คงปลอดภัยต้อง
จัดแบ่งเครื อข่ายระหว่างผูใ้ ช้งานภายในและผูใ้ ช้ภายนอกที่ติดต่อกับบริ ษทั การถ่ายโอน
ข้อมูล (Information Transfer) ต้องดาเนิ นการจัดทาข้อตกลงสาหรับการถ่ายโอนข้อมูล
(Agreements on Information Transfer) ให้มีความปลอดภัยทั้ง 3 ด้าน คือ
1. การรักษาความลับ (Confidentiality)
2. การรักษาความถูกต้องของข้อมูล (Integrity)
3. การรักษาความพร้อมที่จะให้บริ การ (Availability) ต้องมีการลงนามในสัญญา
ระหว่างบริ ษทั และหน่วยงานภายนอกว่าจะไม่เปิ ดเผยความลับของบริ ษทั (NonDisclosure Agreement: NDA)
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13. การจัดหา พัฒนา และดูแลรักษาระบบสารสนเทศ
(System Acquisition, Development and Maintenance)
วัตถุประสงค์
เพื่อการควบคุมการพัฒนา หรื อแก้ไขเปลี่ยนแปลงระบบสารสนเทศมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้
ระบบงานคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการพัฒนา หรื อแก้ไขเปลี่ยนแปลงมีการประมวลผลที่
ถูกต้องครบถ้วน และเป็ นไปตามความต้องของผูใ้ ช้งาน
แนวทางปฏิบัติ
1. ควรมีข้ นั ตอนหรื อวิธีปฏิบตั ิในการพัฒนาหรื อแก้ไขเปลี่ยนแปลงระบบงานเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร โดยอย่างน้อยควรมีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับขั้นตอนในการร้องขอ ขั้นตอนในการ
พัฒนาหรื อแก้ไขเปลี่ยนแปลง ขั้นตอนในการทดสอบ และขั้นตอนในการโอนย้าย
ระบบงาน
2. ควรมีข้ นั ตอนหรื อวิธีปฏิบตั ิในกรณี ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงระบบงานคอมพิวเตอร์ ใน
กรณี ฉุกเฉิน (Emergency Change) และควรมีการบันทึกเหตุผลความจาเป็ นและขออนุมตั ิ
จากผูม้ ีอานาจหน้าที่ทุกครั้ง
3. ควรสื่ อสารเกี่ยวกับรายละเอียดของขั้นตอนดังกล่าวให้ผใู ้ ช้งานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ได้รับทราบอย่างทัว่ ถึง พร้อมทั้งควบคุมให้มีการปฏิบตั ิตาม
4. การควบคุมการพัฒนา หรื อแก้ไขเปลี่ยนแปลงระบบงาน การร้องขอให้มีการพัฒนาหรื อ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงระบบงานคอมพิวเตอร์ ต้องจัดทาให้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยต้องเป็ น
เอกสารแบบฟอร์ มที่ข้ ึนทะเบียนระบบคุณภาพ และได้รับอนุมตั ิจากผูม้ ีอานาจหน้าที่ เช่น
ผูจ้ ดั การฝ่ าย, หัวหน้าส่ วน เป็ นต้น
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5. การปฏิบตั ิงานพัฒนาระบบงาน ต้องแบ่งแยกส่ วนคอมพิวเตอร์ ที่มีไว้สาหรับการพัฒนา
ระบบงานทดสอบ (Develop and Test Environment) ออกจากส่ วนที่ใช้งานจริ ง
(Production Environment) และควบคุมให้มีการเข้าถึงเฉพาะผูท้ ี่เกี่ยวข้องในแต่ละส่ วน
เท่านั้น ทั้งนี้ การแบ่งแยกส่ วนดังกล่าวอาจแบ่งโดยใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์คนละเครื่ อง หรื อ
แบ่งโดยการจัดเนื้อที่ไว้ภายในเครื่ องคอมพิวเตอร์ เดียวกันก็ได้
6. ผูท้ ี่ร้องขอ รวมทั้งผูใ้ ช้งานที่เกี่ยวข้อง ควรมีส่วนร่ วมในกระบวนการพัฒนาหรื อแก้ไข
เปลี่ยนแปลงเพื่อให้พฒั นาระบบงานได้ตรงกับความต้องการ
7. ควรตระหนักถึงระบบรักษาความปลอดภัย (Security) และเสถียรภาพการทางาน
(Availability) ของระบบงานตั้งแต่ในช่วงเริ่ มต้นของการพัฒนา หรื อการแก้ไข
เปลี่ยนแปลง
8. การทดสอบ ผูท้ ี่ร้องขอและฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งผูใ้ ช้งานอื่นที่เกี่ยวข้องต้อง
มีส่วนร่ วมในการทดสอบ เพื่อให้มนั่ ใจว่าระบบงานคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการพัฒนา หรื อ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงมีการทางานที่มีประสิ ทธิ ภาพ มีการประมวลผลที่ถูกต้องครบถ้วน และ
เป็ นไปตามความต้องการก่อนที่จะโอนย้ายไปใช้งานจริ ง
9. การโอนย้ายระบบงานเพื่อใช้งานจริ ง ต้องตรวจสอบการโอนย้ายระบบงานให้ถูกต้อง
ครบถ้วนเสมอ
10. การจัดทาเอกสารและรายละเอียดประกอบการพัฒนาระบบงานและจัดเก็บ Version
ของระบบงานที่ได้รับการพัฒนา
11. ต้องจัดให้มีการเก็บข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับโปรแกรมที่ใช้อยูใ่ นปั จจุบนั ซึ่งมี
รายละเอียดเกี่ยวกับการพัฒนา หรื อแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ผา่ นมา
12. ต้องปรับปรุ งเอกสารประกอบระบบงานทั้งหมดหลังจากที่ได้พฒั นาหรื อแก้ไข
เปลี่ยนแปลงเพื่อให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ เช่น เอกสารประกอบรายละเอียดโครงสร้างข้อมูล
คู่มือระบบงาน ทะเบียนรายชื่ อผูม้ ีสิทธิ์ ใช้งาน
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13. ต้องจัดเก็บโปรแกรม Version ก่อนการพัฒนาไว้ใช้งานในกรณี ที่ Version ปัจจุบนั
ทางานผิดพลาดหรื อไม่สามารถใช้งานได้
14. การทดสอบหลังการใช้งาน (Post-Implementation Test)
15. ควรกาหนดให้มีการทดสอบระบบงานที่ได้รับการพัฒนา หรื อแก้ไขเปลี่ยนแปลง
หลังจากที่ได้ใช้งานระยะหนึ่ง เพื่อให้มนั่ ใจว่าการทางานมีประสิ ทธิ ภาพ การประมวลผล
ถูกต้องครบถ้วน และเป็ นไปตามความต้องการของผูใ้ ช้งาน
16. การสื่ อสารการเปลี่ยนแปลง ต้องสื่ อสารการเปลี่ยนแปลงให้ผใู ้ ช้งานที่เกี่ยวข้องได้รับ
ทราบอย่างทัว่ ถึงเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง
14. การใช้ บริการระบบสารสนเทศจากผู้รับดาเนินการ (IT Outsourcing)
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ นการป้ องกันสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ที่มีการเข้าถึงโดย IT Outsourcing และมีการรักษา
ไว้ซ่ ึ งระดับความมัน่ คงปลอดภัย และระดับการให้บริ การตามที่ตกลงกันไว้ในข้อตกลงการ
ให้บริ การ
แนวทางปฏิบัติ
1. ต้องจัดทาข้อกาหนดทางด้านความมัน่ คงปลอดภัยสาหรับข้อมูลของบริ ษทั เมื่อมีความ
จาเป็ นต้องให้ IT Outsourcing เข้าถึงข้อมูลหรื อสิ นทรัพย์ของบริ ษทั โดยสอดคล้องกับ
ข้อกาหนดเกี่ยวกับการรักษาความลับข้อมูลของบริ ษทั
2. ต้องสื่ อสาร และบังคับใช้ขอ้ กาหนดทางด้านความมัน่ คงปลอดภัยสาหรับข้อมูลของ
บริ ษทั เมื่อมีความจาเป็ นต้องให้ IT Outsourcing เข้าถึงข้อมูลหรื อสิ นทรัพย์ของบริ ษทั
ก่อนที่จะอนุญาตให้สามารถเข้าถึงได้
3. ในข้อตกลงการให้บริ การ ต้องกาหนดให้มีการติดตาม ทบทวน และตรวจประเมินการ
ให้บริ การภายนอกอย่างสม่าเสมอ
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15. การบริ หารจัดการเหตุการณ์ ทอี่ าจส่ งผลกระทบต่ อความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
(Information Security Incident Management)
วัตถุประสงค์
เพื่อให้มีวธิ ี การที่สอดคล้องกันและได้ผลสาหรับการบริ หารจัดการเหตุการณ์ความมัน่ คง
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ รวมถึงการแจ้งสถานการณ์ความมัน่ คงปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศ และจุดอ่อนของความมัน่ คงปลอดภัยของระบบสารสนเทศให้ได้รับทราบ
แนวทางปฏิบัติ
1. ต้องกาหนดเอกสาร S-IT-002 ในหัวข้อแผนฉุกเฉิ น เพื่อความมัน่ คงปลอดภัยของบริ ษทั
2. ต้องกาหนดช่องทางการติดต่อสื่ อสาร เพื่อรายงานสถานการณ์ความมัน่ คงปลอดภัยของ
ระบบสารสนเทศอย่างชัดเจน
3. หากผูใ้ ช้งานตรวจพบเหตุอนั อาจส่ งผลต่อความมัน่ คงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
ต้องแจ้งเหตุการณ์ดงั กล่าวต่อฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. กาหนดให้มีการรายงานสถานการณ์ความมัน่ คงปลอดภัยของระบบสารสนเทศตาม
ระดับความรุ นแรงของเหตุการณ์ หากส่ งผลกระทบรุ นแรงต่อผูใ้ ช้งานเป็ นจานวนมาก ต้อง
ประกาศให้ทราบโดยรวดเร็ ว

แก้ไขครั้งที่ : 0
วันที่บงั คับใช้ : 20/03/2564
หน้า 25/25

16. การบริ หารความต่ อเนื่องทางธุรกิจในด้ านความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
(Information Security Aspects of Business Continuity Management)
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ นการป้ องกันการหยุดชะงักในการดาเนินงานของบริ ษทั อันเกิดมาจากวิกฤตหรื อภัย
พิบตั ิ และเป็ นการจัดเตรี ยมสภาพความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ระบบสารสนเทศของ
บริ ษทั
แนวทางปฏิบัติ
1. ฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องมีการจัดทาแผนแก้ไขปั ญหาจากสถานการณ์ความไม่
แน่นอนและภัยพิบตั ิ ที่อาจจะเกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศ ตามแผนบริ หารภาวะวิกฤต
( Crisis Management Plan ) ของบริ ษทั ฯ
2. ต้องดาเนินการตรวจสอบระบบสารสนเทศ อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
3. ต้องทบทวนแผนเตรี ยมความพร้อมกรณี ฉุกเฉิน S-IT-002 อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
4. ต้องมีการตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้งานของระบบสารสนเทศสารอง
อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง

