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บริษัท โนวา ออร์แกนิค จากัด (มหาชน)
1. หลัก การและเหตุผล
บริ ษั ท โนวา ออร์ แ กนิ ค จ ากั ด (มหาชน) ตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ของการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัด การธุรกิจ จึงกาหนดนโยบายฉบับนี้เพื่อ ให้บริ ษัท มีกรอบการกากั บ ดู แ ล
และ บริหารจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศระดับ บริ ษั ท ที่ดีโดยอ้างอิ งหลัก การจากหลัก เกณฑ์ และ แนว
ปฏิบัติในการ จัดให้มี ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวทางปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภั ย ของ
ระบบสารสนเทศ ของ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ ตลอดจนกฎหมาย
อื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง มาปรั บ ใช้ ใ ห้ เหมาะสมกั บ บริ บ ทการด าเนิน ธุ รกิ จของบริษั ท ซึ่ ง ก าหนดนโยบายการ
ดาเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ บริษัท ดังนี้
1) นโยบายการจัดสรรและบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2) นโยบายการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3) นโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้บริษัทมีกรอบการกากับ ดูแลและการบริ หารจัด การเทคโนโลยี สารสนเทศระดับ บริษัท ที่
สอดคล้อง กับความต้องการของกิจการ รวมทั้งดูแลให้มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการสนับ สนุ น
และพัฒนาการ ดาเนินธุรกิจ การบริหารความเสี่ยง รวมถึงเพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวัต ถุ ประสงค์ แ ละ
เป้ า หมายหลั ก ของกิ จ การ โดยมี ก ารใช้ ท รั พยากรและการบริห ารจั ด การความเสี่ ย งอย่ า งเหมาะสม
สอดคล้องกับการกากับดูแลกิจการที่ดี
3. ขอบเขตการบังคับใช้
นโยบายฉบั บ นี้ มีผ ลบั ง คั บ ใช้ กั บ บริ ษั ท โนวา ออร์ แ กนิ ค จ ากั ด (มหาชน) โดยนโยบาย
หลักเกณฑ์ ระเบียบปฏิบัติและคาสั่งที่ใช้ อยู่ก่ อนนโยบายฉบั บนี้ ให้ยังมีผลใช้บังคับต่ อไปเท่า ที่ไ ม่ขั ด หรื อ
แย้งกับนโยบายฉบับนี้
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บริษัท โนวา ออร์แกนิค จากัด (มหาชน)
4. ค าจ ากัดความ
ค าศัพ ท์
บริษัท
ประธานเจ้าหน้าที่สายงาน
ฝ่ายบริหาร
นโยบาย ฯ
หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ใช้งาน
ผู้ให้บริการภายนอก
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
บุคลากร
เครื่องมือ
ทรัพยากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ทรัพย์สินสารสนเทศ

ค านิย าม
บริษัท โนวา ออร์แกนิค จากัด (มหาชน)
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานของ บริษัท โนวา ออร์แกนิค จากัด (มหาชน)
กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานต่างๆ ของบริษัท
นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยงานตามโครงสร้างของบริษัทที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
พนักงานประจา พนักงานตามสัญญาจ้าง ผู้ให้บริการภายนอก คู่ค้าหรือลูกค้า
บุคคลจากภายนอกบริษัท ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจ ว่าจ้างเพื่อใช้บริการที่เกี่ยวข้อง กับ
ระบบสารสนเทศ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบคอมพิวเตอร์ที่หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้บริการ
เจ้าหน้าที่หรือพนักงานภายใต้หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้ให้บริการ
ภายนอก
วิธีดาเนินการจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
2) บุคลากร
3) อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
1) ทรัพย์สินสารสนเทศประเภทระบบ ได้แก่ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบงานคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ
2) ทรัพย์สินสารสนเทศประเภทอุปกรณ์ ได้แก่ ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องบันทึกข้อมูล และอุปกรณ์อื่นใด
3) ทรัพย์สินสารสนเทศประเภทข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลคอมพิวเตอร์
4) ทรัพย์สินสารสนเทศประเภทลิขสิทธิ์ คือ ทรัพย์สินที่เกิดการพัฒนา
หรือ สิทธ์ในการใช้จากเจ้าของผลิตภัณฑ์
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ค าศัพ ท์
สิ่งอานวยความสะดวกในการ
ประมวลผลข้อมูล

ค านิย าม
อุปกรณ์ ระบบงาน หรือสภาพแวดล้อม ที่จาเป็นหรือมีส่วนช่วยในการประมวลผล
ข้อมูลเป็นไปอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ เช่น

5. บทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
5.1 คณะกรรมการบริษัท
5.1.1 กาหนดนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท
5.1.2 กากับดูแลให้ฝ่ายบริหารปฏิบัติตามนโยบายฯ ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
บริษัท รวมทั้ง สนับสนุนและพัฒนาการดาเนินธุรกิจ การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายหลักของบริษัท
5.1.3 ทบทวนหรือปรับปรุงนโยบายฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีเหตุการณ์ใด ๆ ซึ่ง
อาจส่งผล กระทบต่อการกากับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่ างมีนัยสาคัญ
5.2 ฝ่ายบริหาร
5.2.1 กาหนดแนวปฏิบัติ หลักเกณฑ์ และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย ฯ
5.2.2 ติดตามควบคุมและกากับดูแลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามนโยบายฯที่
กาหนด
5.3 หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3.1 ติดตามดูแลให้ผใู้ ช้งานปฏิบัติตามนโยบายฯ หลักเกณฑ์ระเบียบปฏิบัติของบริษัทที่
เกี่ยวข้อง อย่าง ถูกต้องเหมาะสม และหากมีการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องให้รายงานต่อฝ่ายบริหารทราบ
5.3.2 สื่อสารนโยบายฯ ให้แก่ผใู้ ช้งาน ผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึงในลักษณะที่
สามารถเข้าถึงได้ง่าย เพื่อให้บุคลากรดังกล่าวเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวได้ อย่างถูกต้อ ง
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หมวดที ่ 1
การกากับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับ บริษทั
1.1 บริหารและจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศครอบคลุมถึงการระบุความเสี่ยง
การประเมิ น ความเสี่ ยง และการควบคุ มความเสี่ย งให้อ ยู่ ใ นระดั บ ที่ บ ริ ษั ท ยอมรั บ ได้ โดยสร้ างความร่ วมมือ
จากทุกฝ่ายให้ มีค วามรู้ ค วามเข้า ใจในทรั พย์สิ น สารสนเทศ เพื่อทาให้ ประสิท ธิ ภาพของการดาเนิ นงานภายใต้
ทรัพย์สินสารสนเทศมีค่าสูงสุด
1.2 จัดสรรและบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการจัดสรรทรัพยากร
ให้เพียงพอต่อการดาเนิน ธุรกิจ และการกาหนดแนวทางเพื่อรองรับในกรณีที่ ไม่สามารถจัดสรรทรัพยากรได้ ต ามที่
กาหนดไว้ เช่น
1.2.1 ฝ่ายบริหาร มีการวางแผน หรือมีนโยบายในการจัดสรรบุคคลากร
1.2.2 ฝ่ายบุคคล
1) ประกาศ และรับพนักงานตามนโยบาย
2) แจ้งผู้ดูแลระบบ เพื่อจัดเตรียมทรัพย์สินสารสนเทศให้เหมาะสมและเพียงพอตาม
นโยบาย
1.2.3 ผู้ดูแลระบบ
1) จัดสรร โอนย้าย หรือจัดซื้อทรัพย์สินสารสนเทศตามตาแหน่งความรับผิดชอบ
2) ทาทะเบียนควบคุมทรัพย์สินสารสนเทศ และจัดทาสาเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องแยกเก็บ
เพื่อสะดวกต่ อการ ตรวจสอบ เช่น ใบกากับภาษี สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ ลิขสิทธิ์ (License) กรณีที่เป็นการ
โอนย้ายจากสานักงานใหญ่ไปยังสาขาต้องทาการสาเนาเอกสารดังกล่าวแยกเก็บด้วย
1.2.4 ฝ่ายจัดซื้อ จัดซื้อทรัพย์สินสารสนเทศ (กรณีไม่มีทรัพย์สินสารสนเทศสารอง)
1.2.5 ฝ่ายบัญชี/การเงิน ทาการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินสารสนเทศ
1.2.6 อื่น ๆ
1.3 การกากับดูแลระบบสารสนเทศเกี่ยวข้องกับทรัพยากรบุคคล
1.3.1 ก่อนการจ้างงาน
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บริษัท โนวา ออร์แกนิค จากัด (มหาชน)
1) บริษัทต้องกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศ ในคุณสมบัติของบุค ลากรตามหน้าที่งานที่ไ ด้รับ มอบหมายส่วนบริหารทรั พยากรบุค คลต้อ งตรวจ สอบ
คุณสมบัติของผู้ส มัค รงานทุก คนก่อนที่จะบรรจุเ ป็นบุ คลากรของบริ ษัท ต้องตรวจสอบประวั ติอาชญากรรม หรือ
อื่นๆ ตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง
2) การกาหนดเงื่อนไขการจ้างงาน โดยส่วนบริหารทรัพยกรบุคคลเป็นผู้กาหนด
รวมถึงเงื่อนไขและหน้าที่รับผิดชอบต่อความมั่นคงปลอดของสารสนเทศของบริ ษัท
3) เพื่อให้การบริหารจัดการ User ID เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบันที่สุด ส่วน
บริหารทรัพยากรบุคคล ต้องแจ้งส่วนงานที่รับผิดชอบทราบทันที่เมื่อมีการดาเนินการ ดังต่อไปนี้
- การจ้างงาน
- การเปลี่ยนแปลงสภาพการว่าจ้างงาน
- การลาออกหรือการสิ้นสุดสภาพการเป็นบุคลากร
- การโอนย้ายส่วนงาน
- การพักงาน การลงโทษทางวินัยหรือระงับการปฏิบัติหน้าที่
1.3.2 ระหว่างการจ้างงาน
1) การให้ความรู้และการอบรมด้านความมั่นคงปลอดภัยให้แก้เจ้าหน้าที่อย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง
2) เจ้าหน้าที่ใหม่ของบริษัทต้องได้รับการอบรมเกี่ยวกับนโยบายความมั่น คง
ปลอดภัยสารสนเทศ โดยจัดเป็นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเ ทศ และต้องมีการบันทึกการอบรมและเก็บรวบรวมไว้ ใ น
ระบบ
3) ส่วนงานที่รับผิดชอบต้องแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับนโยบายความมั่นคงปลอดภัยด้าย
สารสนเทศ และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทางด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศของบริษัท
1.3.3 การเปลี่ยนแปลงตาแหน่งหรือสิ้นสุดการจ้างงาน
1) ส่วนงานที่รับผิดชอบ ด้วยดาเนินการเปลี่ยนแปลงและส่งมอบข้อมูลเพื่อให้แ ผนก
สารสนเทศจั ด การกั บ ข้ อ มู ล สิท ธิ์ ผู้ ใ ช้ง านที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การใช้ ง านระบบสารสนเทศเพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บการ
เปลี่ยนแปลงของสถานะการว่าจ้า ง โดยต้องเก็บข้ อมู ล เพื่ อให้สามารถตรวจสอบประวั ติการเปลี่ย นแปลงสิ ท ธิ์ ใ น
ระบบสารสนเทศที่เกิดขึ้นเหล่านั้นได้
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2) เมื่อสิ้นสุดการจ้างงานหรือเปลี่ยนลักษณะการจ้างงาน ผู้ใช้งานต้องคืนทรัพย์สิน
อันเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ข องตนที่เ ป็นไปของบริ ษัท ได้แก่ อุปกรณ์ระบบสารสนเทศ ข้อมูลและสาเนาของ
ข้อมูล กุญแจ บัตรประจาตัว บัตรผ่านเข้า -ออก หรืออุปกรณ์ใดๆที่เป็นสินทรัพย์ของบริษัทให้ แก่บริษัททัน ที
1.4 การจัดสรรและบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษัทกาหนดให้การจัดสรรและบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต้องมีความ
สอดคล้องกันแผน กลยุทธ์บริษัท เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจ กลยุทธ์และแผนการดาเนินงานที่กาหนดไว้
โดยมีการปฏิบัติ ดังนี้
1) กาหนดหลักเกณฑ์และปัจจัยในการจัดลาดับความสาคัญของแผนงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เช่น ความเหมาะสมสอดคล้องกั บแผนกลยุทธ์ข องบริ ษัท ผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ ความเร่งด่ว น
ใน การใช้งาน เป็นต้น
2) จัดทาและอนุมัติงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้ องกับแผน
งบประมาณและแผนกลยุทธ์บริษัท
3) จัดให้มีทรัพยากรบุคคลอย่างเพี ยงพอต่อ งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดให้มีหรือการ
พัฒนาทักษะ ของบุคลากร และจัดจ้างบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากภายนอก
4) จัดการความเสี่ยงในกรณีที่ไม่สามารถจัดสรรทรัพยากรได้เพีย งพอต่อการดาเนิน งาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ว่าจะเป็นบุคลากร งบประมาณหรือความต้องการใช้งานเกินกว่าที่กาหนดไว้
5) กาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรของหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการจัดสรร และบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท
6) ต้องมีการจัดทาบัญชีสินทรัพย์รวมถึงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และบัญชีข้อ มูลที่เ ก็บไว้ใน
ส่วนต่างๆ ของบริษัท และแบ่งประเภทชัดเจน เพื่อให้ในการกาหนดมูลค่าสินทรัพย์ โดยระบุผู้เป็นเจ้าของสินทรัพย์
แต่ละชนิดต่างที่กาหนดไว้ และต้องจัดให้มีการตรวจสอบบัญชี สินทรั พย์ ตามระยะเวลาที่ กาหนดอย่า งน้อยปีละ 1
ครั้ง
7) สินทรัพย์ที่เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้สาหรับการดาเนินงานของบริษัทซึ่งไม่มีค่าลิขสิทธิ์
หากส่ ว นงานใดมี ก ารใช้ง านให้ ท าทะเบี ยนไว้ ที่ ส่ว นงาน และให้ ส่ ง ส าเนาดั ง กล่ าวที่ แ ผนกสารสนเทศซึ่ง เป็น
ผู้รับผิดชอบในการจัดการข้ อมู ลและสิ นทรั พย์ข องบริษั ท เพื่อประโยชน์ในการค้นหาติ ดตามและสารวจช่ องโหว่ ที่
อาจจะมีผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยในระบบสารสนเทศ
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8) อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่าย ซอฟต์แวร์ หรือระบบงานคอมพิ วเตอร์ที่บริษัท
เช่ามาใช้งาน ต้องกาหนดให้มีส่วนงานที่รับ ผิดชอบต้องจั ดทาบั ญชีรายการของอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ หรือระบบงาน
คอมพิวเตอร์ที่เช่ามาใช้งาน
9) การใช้งานสินทรัพย์ต้องใช้งานด้วยความระมัดระวัง บารุงรักษาให้เหมาะสมกับการ
ใช้งาน
10) ควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและระบบสารสนเทศ เพื่อควบคุมการเข้าถึงข้อมูล และสิ่ง
อานวยความสะดวกในการประมวลผลข้อมูล
11) สร้างความมั่นคงปลอดภัยด้านกายภาพและสภาพแวดล้อม เพื่อป้องกันมิให้บุคคลที่
ไม่มีอานาจ หน้าที่เกี่ยวข้องเข้า ถึง สถานที่ตั้ งของระบบเครื อข่ายคอมพิว เตอร์ ซึ่งอาจก่อให้เกิด ความเสียหายต่ อ
อุปกรณ์สารสนเทศหรือมีผลกระทบต่อข้อมูลที่เป็น ความลับหรือ มีค วามสาคัญ
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หมวดที่ 2
การกาหนดนโยบาย มาตรการ โครงสร้างการบริหารจัดการ เพือ่ รักษาความมัน่ คง
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ การบริหารจัดการทรัพย์สนิ สารสนเทศ
และการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและระบบสารสนเทศ
2.1 การจัดให้มีนโยบายและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
2.1.1 การติดตั้งระบบป้องกันการบุกรุก (Firewall)
2.1.2 การติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส ซอฟต์แวร์ป้องกันสปายแวร์ มัลแวร์ รวมถึงการ
ปรับปรุง Security Patch อยู่ เสมอ
2.1.3 การกาหนดสิทธิ์การเข้าถึง หรือการเข้าใช้ข้อมูลสาหรับเครื่องคอมพิว เตอร์แ ม่ข่า ยของ
แต่ละผู้ใช้ หรือแต่ละกลุ่ม ของผู้ใช้งาน
2.1.4 การกาหนดสิทธิ์การใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงผ่าน USB Port กรณีที่ต้องการใช้ ต้องทา
เอกสาร ขออนุมัติผ่านหัวหน้างาน ผู้มีอานาจ หรือผู้บริหาร พร้อมส่งเอกสารมายังผู้ดูแลระบบเพื่อดาเนินการ
2.1.5 การกาหนดสิท ธิ์ก ารใช้ งานสื่ อ บัน ทึก ข้ อ มูล และอุปกรณ์ ค อมพิว เตอร์ พกพาต่า ง ๆ
(อาทิ Thumb-Drive, CD, DVD) ที่มีข้อมูล ลับ ของบริ ษั ทฯ บันทึกอยู่ ต้องได้รับ การดูแ ลรั ก ษาและใช้ งานอย่ า ง
ระมัดระวัง กรณีที่เป็นอุปกรณ์ ส่วนตัวต้องมีการขึ้นทะเบียน รวมถึงต้องทาเอกสารขออนุมัติผ่านหัวหน้า งาน ผู้มี
อานาจ หรือผู้บริหาร พร้อมส่ง เอกสารมายังผู้ดูแลระบบเพื่อดาเนินการก่อนการใช้งานเสมอ
2.1.6 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของบริษัทฯ ทั้งที่มีการเก็บรักษาอยู่ในเครื่อง
คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานหรือ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ดูแลโดยผู้ดูแลระบบต้ องได้รับ การสารองข้อมู ลอย่างสม่ า
เสมอ เพื่อประโยชน์ในการ กู้คืนข้อมูลเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น
2.1.7 การสารองข้อมูลควรจัดเก็บอย่างน้อย 2 สถานที่ เช่น สานักงานใหญ่ และสาขา
เป็นต้น
2.1.8 ผู้ ใ ช้ ง านต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบในการใช้ ง านเครื่อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ ต่ า ง ๆ ของ
บริษัทฯ อย่างระมัดระวัง และ ให้การปกป้องเสมือนเป็ นสิน ทรัพย์ข องตน กรณีทางานนอกสถานที่ ผู้ใช้งานต้ อ ง
ดูแลและรับผิดชอบอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ ที่ได้รับมอบหมาย
2.1.9 เครื่องคอมพิ วเตอร์ เครื่องคอมพิ วเตอร์ พกพา และเครื่องคอมพิ วเตอร์ แม่ข่าย ทั้งหมดของ
บริษัทฯ ต้องได้รับการ ปกป้องด้วยรหัสผ่านของระบบปฏิบัติการทุกครั้ง ควร Log Off คอมพิวเตอร์ทุกครั้งเมื่อ ไม่ ไ ด้
ใช้งาน
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2.1.10 ซอฟต์แวร์ที่ นามาใช้ ในการประมวลผลและจั ด เก็ บข้ อ มูล ลั บหรื อ ข้อ มู ลส าคั ญ ของ
บริษัทฯ ทั้งที่ได้มาจากการ พัฒนาขึ้นโดยผู้ใช้งาน หรือที่ได้รับการจัดซื้อมาต้อ งได้ รับการตรวจสอบ ควบคุม และ
อนุ มัติ อย่ า งเหมาะสมโดย หน่ ว ยงานเจ้า ของระบบหรื อ ข้อ มู ล ก่ อ นน ามาติ ด ตั้ ง ใช้ ง านบนระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของบริษัทฯ
2.1.11 ผู้ ใ ช้ ง านพึ ง ใช้ ท รั พยากรเครือ ข่า ยอย่ างมี ประสิ ทธิ ภ าพ ไม่ Download/ Upload
ข้อมูลหรือ สิ่งอื่นใดที่ ไม่เกี่ยวข้อ งกับ งาน กรณีที่เข้าใช้ งานอิ นเทอร์ เน็ ต ห้า มมิใ ห้ ผู้ใ ช้ง านคลิ ก หน้า ต่า งโฆ ษณา
แบบป็อบอัพ หรือเข้าสู่เว็บไซต์ใด ๆ ที่ไม่มีความเกี่ยวข้อ งกั บงาน เนื่องจากอาจมีโปรแกรมในการโจรกรรมข้ อ มู ล
ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ของผู้ใช้งาน หรือใช้ Website ที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานหรือกิจการของบริ ษัทฯ การใช้งานต้อ ง
ไม่ เ ป็ น สาเหตุ ใ ห้บ ริ ษัท ฯ และบุค คลอื่น เสื่อ มเสี ยชื่ อ เสีย ง หรื อ เกี่ ย วพั น กั บการกระท าผิ ด กฎหมาย หรื อ พรบ.
คอมพิ ว เตอร์ ทั้ ง นี้ บ ริ ษั ท ฯ สงวนสิ ท ธิ์ ใ นการตรวจสอบ และบั น ทึ ก ประวั ติ ก ารใช้ ค อมพิ ว เตอร์ ข องผู้ ใ ช้งาน
เพื่อตรวจสอบการเข้าใช้งานใน ลักษณะที่ไม่เหมาะสม
2.1.12 จัดอบรมให้ค วามรู้แ ก่ผู้ ใช้ งาน เกี่ยวกับความความสาคั ญ แนวปฏิบัติ ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน และความเสี่ยง เพื่อป้องกัน และสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับทรัพย์สินสารสนเทศ ซึ่งรวมถึงการแจ้ง
ให้ทราบเกี่ยวกั บ กฎหมาย ข้อกาหนด นโยบาย และการเปลี่ยนแปลงที่ เ กี่ย วข้ องด้านทรั พย์สิน สารสนเทศของ
บริษัทฯ ด้วย
2.1.13 ทาการปรับปรุงเอกสารทะเบียนควบคุมทรัพย์สินสารสนเทศ อย่างสม่าเสมอ
2.1.14 ทบทวน และปรับปรุงนโยบายอย่า งน้ อยปี ละ 1 ครั้ง ควรปรับปรุงขั้น ตอนและวิ ธี
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ นโยบายที่มีการเปลี่ยนแปลงด้วย
2.2 การใช้งานอีเมล์ (E-mail)
2.2.1 บัญชีอีเมล์ต้องได้รับการปกป้องด้วยรหัสผ่าน
2.2.2 บัญชีอีเมล์ทั้งหมด และอีเมล์ทุกฉบับ (รวมถึงอีเมล์ส่วนตัว) ที่ถูกสร้าง และเก็บรักษา
อยู่บนระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบเครือข่ายของบริษัทฯ ถือเป็นสินทรัพย์ของบริษัทฯ
2.2.3 พื้นที่เก็บอีเมล์บนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ ข่ายส่วนกลาง (Mailbox Size) ของผู้ใช้งานมี
ขนาดที่จากัด ทั้งนี้เมื่อ ปริมาณของอีเ มล์ มากจนใกล้เ คีย งกั บขนาดพื้น ที่ที่ ตั้ง ค่าไว้ ผู้ใช้งานจะได้รับข้อควา มแจ้ ง
เตือนจากระบบ และถ้าหากปริมาณของอี เ มล์ มากเกิ นกว่าพื้ นที่จั ดเก็บ แล้ว ผู้ใช้งานจะไม่สามารถรั บ -ส่ง อีเ มล์ ไ ด้
ตามปกติ อี ก ต่ อ ไป หาก อี เ มล์ แ ละไฟล์ แนบมี ข นาดใหญ่ เ กิน กว่า ที่ก าหนด ผู้ ใ ช้ ง านจะได้ รั บจดหมายแจ้ง ว่าไม่
สามารถส่งอีเมล์ดังกล่าวได้ ผู้ใช้งานต้องลบอีเมล์ที่ไม่จาเป็นออกจาก Mailbox ของตนอยู่เสมอ เพื่อเป็น การรักษา
พื้นที่เก็บอีเมล์ ให้ เป็ นไป ตามขนาดที่บริษัท ฯ กาหนด ทั้งนี้ผู้ใช้งานต้อ งเก็บรั กษาอี เมล์ที่ เกี่ ยวข้อ งกั บการท างาน
และอีเมล์ ตามที่กฎหมายกาหนดไว้เท่านั้น
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2.2.4 ห้ า มใช้ บั ญ ชี อี เ มล์ข องบริ ษั ทฯ เพื่ อ กระท าการใด ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สิ่ งผิ ด กฎหมาย
พรบ. ข้อกาหนด และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาผิดเกี่ยวกับ คอมพิ วเตอร์ พ.ศ. 2560 หรือนโยบาย ต่าง ๆ
ที่ บ ริ ษั ท ฯ ได้ ป ระกาศไว้ หากพบว่ า มี ก ารส่ ง ข้ อ มู ล ที่ ผิ ด ต่ อ พระราชบั ญ ญั ติ ว าด้ ว ยการกระท าผิ ด เกี่ ย วกั บ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 หรือผิดต่อกฎระเบียบของ บริษัทให้แจ้งต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรงหรือเจ้าหน้าที่หน่วยงาน
คอมพิวเตอร์
2.2.5 ซอฟต์แวร์สาหรั บใช้ งานอีเ มล์ ต้อ งได้ รับ การตั้ง ค่า ให้ อี เ มล์ ส่ง ออกทุ กฉบับ มี ลายเซ็ น
ของผู้ส่งเสมอ โดยลายเซ็นนั้น ต้องประกอบด้วย ชื่อ-สกุล ตาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน ชื่อบริษัท และเบอร์โทรศั พท์
ติดต่ออีเมล์บริษัทฯ ทุกฉบับต้อง มีข้อความแสดงเจตจานง/ ข้อยกเว้นความรับผิดชอบของบริษัทฯ แนบท้าย กรณี
ที่เป็นอีเมล์ติดต่อลู กค้าให้กากั บ ข้อมูลการชาระเงิน เช่น เลขบัญชี ชื่อบัญชี ประเภทบัญชีสาหรับรับชาระเงิน ว่า
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เพื่อ ป้องกันการปลอมแปลงโจรกรรมข้ อมู ล การหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ ต (Phishing
Mail) เพื่อให้ได้ข้อมูล หรือ หลอกลวงให้ลูกค้าชาระเงินด้วยช่องทางอื่น ๆ
2.2.6 ผู้ใช้งานต้องร่างเนื้อหาของอี เ มล์ ด้วยความระมัดระวัง ให้ใช้ข้อความสุภาพในการส่ ง
จดหมายอิเล็คทรอนิ กส์ การสนทนา หรือการสื่อสารทางอิ เล็ คทรอนิ กส์ อื่น ๆโดยคานึ ง อยู่เ สมอว่าอี เ มล์ ที่ส่ ง ออก
นั้นกระทาในนาม ตัวแทนของบริษัทฯ ห้ามผู้ใช้งานส่งหรือส่งต่ออีเมล์ที่มีเนื้อหาหรื อรูปภาพที่ทาให้บุ คคลอื่น เสื่ อ ม
เสี ย ชื่ อ เสี ย ง เหยี ย ดชนชั้น ข่ มขู่ ลามกอนาจาร การยั่ว ยุ ทางเพศหรื ออี เ มล์ ที่ มีเ นื้อ หาสุ่ มเสี่ย งต่ อประเด็นทาง
วัฒนธรรมหรือ ศาสนา รวมถึงอีเมล์ที่ กระทบต่ อ ความมั่น คงของชาติ หรือสถาบัน พระมหากษั ตริย์โดยเด็ ด ขาด
หรือไฟล์อื่นใดที่ ไม่เกี่ยวข้องกับการทางานและส่งผลเสียต่อบริษัทฯ
2.2.7 ผู้ใช้งานต้องใช้ความระมัดระวัง เป็นพิ เศษเมื่อจาเป็นต้ องเปิด ไฟล์แนบที่ ได้รับจา กผู้ ส่ ง
ที่ตนเองไม่รู้จัก ซึ่งไฟล์แนบ นั้นอาจมีไวรัส อีเมล์บอมบ์ หรือโปรแกรมแฝง (ม้าโทรจั น)
2.2.8 เมื่อผู้ใช้งานได้รั บข้อ ความเตือ นจากซอฟต์แ วร์ป้ องกัน ไวรั สว่า เครื่องคอมพิ วเตอร์ มี
ไวรัส ผู้ใช้งานต้องระงับ การส่งอีเมล์โดยทันที จนกว่าเครื่องคอมพิวเตอร์จะได้รับการแก้ไขจนกลับเข้าสู่สภาพปกติ
2.2.9 ในการติดต่อสื่อสารทางอิเล็คทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นจดหมายอิเล็คทรอนิกส์ การ
สนทนา หรือการติดต่อสื่อสารใดๆ ให้ถือเสมือนหนึ่งการส่งจดหมายแบบเป็นทางการโดยจะต้องปฏิบัติตามกฎการ
รับ-ส่งหนังสือหรือจดหมายของ บริษัท ได้แก่
1) การรักษาความลับของเอกสารด้วยการกาหนดมาตรฐานของการส่งอีเ มล์หรือไฟล์ มีการ
ใส่คาเฉพาะเพื่อไม่ให้เอกสารถูกส่งออกด้านนอก
2) ห้ามส่งเอกสารความลับโดยจดหมายอิเล็คทรอนิกส์ยกเว้นได้รับ การเข้ารหัสโดยได้รับ
การยืนยันจากหน่วยงานคอมพิวเตอร์
2.2.10 ห้ามส่งข้อมูลที่เป็นเท็จ ข้อมูลที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท หรือบุคคลอื่นๆ
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2.2.11 จดหมายอิเล็คทรอนิกส์หรือการสื่อสารทางอิเล็คทรอนิกส์ใดๆ โดยไม่ระบุชื่อผู้ส่ง
(SPAM e-mail)
2.2.12 ไม่อนุญาตให้พนักงานใช้อีเมล (e-mail) อื่นใดที่ บริษัท ไม่ได้กาหนดให้ใช้
2.2.13 กาหนดมาตรฐานในการตั้งชื่อไฟล์การทางานให้เป็นรูปแบบเดียวกัน เพื่อความเข้าใจ
ง่ายและเป็นระเบียบปลอดภัย ตามประกาศภายในของบริษัท
2.3 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
2.3.1 หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศระบุความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ เทคโนโลยีสารสนเทศ
(IT- related risk)
2.3.2 ประเมินความเสี่ยงซึ่งครอบคลุมถึงโอกาสหรือความถี่ที่จะเกิด ความเสี่ยง และความมี
นัยสาคัญหรือ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
2.3.3 กาหนดตัวชี้วัดระดับความเสี่ยงสาหรับความเสี่ยงสาคัญที่สอดคล้อ งกับ ความเสี่ยงที่
ระบุตาม ข้อ 3.2.1 รวมถึงจัดให้มีการติดตามและรายงานผลตัวชี้วัดดังกล่าว เพื่อให้สามารถบริหารและจัดการ
ความเสี่ยง ได้อย่างเหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์
2.3.4 กาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบ และผู้ทาหน้าที่ ในการบริหารและ
จัดการ ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.4 การรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ
2.4.1 ต้องจัดให้มีการควบคุมการเข้า -ออกในบริเวณหรือพื้น ที่ที่ต้อ งการรักษาความ
ปลอดภัย
2.4.2 อนุญาตให้ผ่านเข้า -ออกได้ เ ฉพาะผู้ ที่ ได้ รับ อนุ ญาตแล้ว เท่านั้ น หากมีบุคคลอื่ น ใดที่
ไม่ใช่ผู้ดูแลระบบ ขอเข้าพื้นที่ โดยมิได้ขอสิ ทธิ์ ในการเข้า พื้น ที่นั้น ไว้ เ ป็นการล่ วงหน้า ต้องตรวจสอบเหตุผ ลและ
ความจาเป็นก่ อนที่จะอนุ ญาต หรือ ไม่อนุญาตให้บุ ค คลเข้า พื้น ที่ เป็ นการชั่ วคราว ทั้งนี้บุคคลจะต้ อ งแสดงบั ต ร
ประจาตัวประชาชน หรือบัตร ประจาตัวอื่นที่ราชการออกให้ หรือแนบเอกสาร Plant Visit Gate Pass โดยผู้ดูแล
ระบบจะต้องจดบันทึกบุคคล การขอเข้า -ออก หรือเก็บเอกสาร Plant Visit Gate Pass เป็นหลักฐาน (ทั้งในกรณี
ที่อนุญาต และไม่อนุญาตใหเข้า พื้น ที่) และต้องมีการบันทึก ข้อมูลการเข้าออกห้ องคอมพิ วเตอร์ แ ม่ข่าย (Server
Room/Data Center) ของ บุคคลภายนอกทุกครั้ง พร้อมทั้งจัดเก็บ บันทึ ก ดัง กล่าวไว้ อย่า งน้อ ย 1 ปี (หรือตาม
ความเหมาะสม)
2.4.3 ไม่นาอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนใดออกจากห้อ งคอมพิว เตอร์แ ม่ข่าย (Server Room/Data
Center) เว้นแต่จะได้รับ อนุญาตจากผู้ดูแลระบบ / ไม่นาเครื่องมือหรื ออุ ปกรณ์ อื่นใดเชื่อ มเข้าเครื อข่ายเพื่ อ การ
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ประกอบธุรกิจส่วนบุคคล / ไม่ใช้หรือลบแฟ้มข้อมูลของผู้อื่น ไม่ ว่ากรณี ใดๆ / ไม่คัดลอกหรือทาสาเนาแฟ้มข้ อ มู ล ที่
มีลิขสิทธิ์กากับการใช้งาน ก่อนได้รับอนุญาต
2.5 การใช้งานระบบเครื อข่ ายจากเครื่ องคอมพิว เตอร์ที่ ไ ม่ ใช่ ทรั พย์ สิน สารสนเทศของบริ ษั ท ฯ
จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ดูแล ระบบก่อน และหากพบว่ามีการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ดูแลระบบสามารถตั ด
การใช้งานออกจากระบบเครือข่ายได้ทัน ที กรณีที่ผู้ใช้งานทาการติดตั้ งหรือ เผยแพร่ซ อฟต์แ วร์ที่ละเมิ ดลิขสิ ท ธิ์ บ น
ทรัพย์สินสารสนเทศของบริษัทฯ ผู้ใช้งานจะต้องรับผิดชอบต่อความผิดที่เกิดขึ้นเอง
2.6 การควบคุ มดู แ ลผู้ ให้ บ ริก ารภายนอก มี ก ารจั ด ทาข้อ ตกลงเพื่ อ ควบคุ มการให้ บ ริการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานภายนอกโดยต้องประกอบไป ด้วยรายละเอียดดังนี้
2.6.1 ผู้บริการภายนอกต้องยอมรับนโยบายและการควบคุมด้านความมั่นคงปลอดภั
สารสนเทศของบริษัทฯ และถูกควบคุมความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ ป้องกัน ทรัพย์สิน
สารสนเทศของบริษัทจากการเข้าถึงอย่างไม่เหมาะสมโดยผู้ให้บริการภายนอก
2.6.2 ขอบเขต รายละเอียด และระดับการให้บริการ (Service Level Agreement)
2.6.3 เอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับมาตรการการควบคุมที่ใช้ทั้งด้านกายภาพและด้าน Logical
2.6.4 กาหนดนโยบายสาหรับคู่ค้าหรือผู้รับจ้าง (Vendor) ในหัวข้อเรื่องการเปิดเผยข้อมูล
ข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้สาหรับการทางาน และสิทธิ์เข้าถึงสาหรับ Server และฐานข้อมูล การยืมหรือการร้องขอ
ใช้อุปกรณ์ของบริษัทฯ รวมถึงการต่อพ่วงอุปกรณ์ภายนอกอื่น ๆ รวมถึงข้อตกลงการเชื่อมโยงระบบเครือข่า ยของ
หน่วยงานภายนอก โดยเป็นไปตามประกาศของบริษัท
2.6.5 ต้องจัดทาข้อกาหนดทางด้านความมั่นคงปลอดภัยสาหรับข้อมู ลของบริ ษัท เมื่อมี
ความจาเป็นต้องให้ IT Outsourcing เข้าถึงข้อมูลหรือ สินทรัพย์ของบริษั ท โดยสอดคล้องกับ ข้อ กาหนดเกี่ ย วกั บ
การรักษาความลับข้อมูลของบริษัท ต้องสื่อสาร และบังคับใช้ข้อกาหนดทางด้านความมั่น คงปลอดภัยสาหรั บ ข้ อ มู ล
ของบริษัท ข้อกาหนดทางด้านกฎหมาย เช่น ความลับส่วนบุค คล (Privacy) และการป้องกันข้ อ มูล เมื่อมี ค วาม
จาเป็นต้องให้ IT Outsourcing เข้าถึงข้อมูลหรือสินทรัพย์ของบริษัท ก่อนที่จะอนุญาตให้สามารถเข้าถึงได้
2.6.6 กาหนดให้ผู้ดูแลระบบมีการติดตาม ทบทวน และตรวจสอบประเมินการให้บริการ
ภายนอกอย่างสม่าเสมอตามข้อตกลงที่กาหนดไว้
2.6.7 ให้ ผู้ ดู แ ลระบบเป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการบริ ห ารจั ด การการเปลี่ ย นแปลงในการให้
บริการฯ จากผู้ให้บริการภายนอก รวมถึงการประเมิน ผู้บริ การ เพื่อให้มั่นใจได้ ว่าระบบงานของผู้ ให้ บริ การจาก
ภายนอกสามารถรัก ษาความมั่น คง ปลอดภัยสารสนเทศได้ทั้ ง 3 ด้านคือ การรักษาความลับ (Confidentiality)
การรักษาความถูกต้องเชื่อถือได้ (Integrity) และการรักษาความพร้อมที่จะให้บริการ (Availability)
2.6.8 กาหนดให้ผู้ดูแลระบบเป็นผู้ควบคุมการส่งมอบงานของผู้ให้บริการภายนอก ให้เป็นไป
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ตามข้อตกลงที่จัดทาไว้กับผู้ประกอบธุรกิจ
2.6.9 หากมีการเปลี่ย นแปลงข้ อ ตกลงการให้บ ริการสาหรั บระบบที่สาคั ญ จะต้องทาการ
ประเมินความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัย
2.6.10 ควบคุมการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือแก้ไขระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Change
management) ต้องมีการกาหนดผู้รั บผิ ดชอบและผู้ มีอานาจในการเปลี่ยนแปลงการควบคุมปรับ ปรุง หรือแก้ไ ข
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท
2.6.11 ให้มีการจัดเก็บหลักฐานการปฏิบัติงานที่สามารถใช้ ตรวจสอบได้ในภายหลังการแยก
ระบบสาหรับการพัฒนาการทดสอบ และการให้บริการออกจากกัน (Separation of development, test, and
operational facilities)
2.6.12 ให้กาหนดมาตรการแยกเครื่อ งคอมพิว เตอร์ข องระบบงาน สาหรับการพัฒ นา การ
ทดสอบ และการให้บริการออกจากกันตามความจาเป็นเพื่อป้องกันผลกระทบจากการทางาน
2.6.13 กาหนดมาตรการควบคุมการถ่ายโอนระบบงานจากเครื่องที่ใช้สาหรับการพัฒนาไปสู่
เครื่องที่ใช้สาหรับการให้บริการ
2.6.14 ให้มีการป้องกัน การเข้ าถึ งเครื่อ งมือ ในการพั ฒนาและอรรถประโยชน์ (Software
tool and Utility) ที่ใช้สาหรับการพัฒนาระบบงานโดยไม่ได้รับอนุญาต
2.6.15 กาหนดให้มีการแยกบั ญชี ผู้ใ ช้ งานออกจากกันส าหรั บระบบงานที่ใ ช้ใ นการพั ฒ นา
ทดสอบและใช้ระบบงานจริง
2.6.16 การพั ฒ นาและดู แ ลรั ก ษาระบบสารสนเทศก าหนดให้ มีก ารรั ก ษาความมั่ น คง
ปลอดภั ย ในกระบวนการพั ฒนาระบบสารสนเทศ เพื่ อ ให้ ก ารพั ฒ นาหรือ แก้ ไ ขเปลี่ ยนแปลงระบบสารสนเทศ
ประมวลผลได้อย่างถูกต้ องครบถ้วนและเป็น ไปตามความต้ องการของ ผู้ใช้งาน รวมถึงการรักษาไว้ซึ่ง ความมั่ น คง
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศตลอดช่วงการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ
2.7 นโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของบริษัท
2.7.1 บริษัทกาหนดให้การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศเป็น ส่วนหนึ่ง
ของการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของบริษัท เพื่อให้ระบบสารสนเทศ อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้ งานอยู่เสมอ
2.7.2 ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องมีการจัดทาแผนแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่
แน่นอนและภัยพิบัติ ที่อาจจะเกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศ ตามแผนบริหารภาวะวิกฤต ( Crisis Management
Plan ) ของบริษัท
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2.7.3 ต้องดาเนินการตรวจสอบและประเมิน ความเสี่ย งด้านระบบสารสนเทศที่อาจเกิ ด ขึ้ น
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2.7.4 ต้องทบทวนแผนเตรียมความพร้อมกรณีฉุก เฉิน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2.7.5 ต้องมีการตรวจสอบสภาพความพร้ อมใช้งานของระบบสารสนเทศสารอง อย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง
2.7.6 การเตรียมการอุปกรณ์ประมวลผลสารอง (Redundancies)
2.8 การบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
ของบริษัท
2.8.1 บริษัทกาหนดขั้นตอนและกระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อ
ความมั่นคงปลอดภัย ของระบบสารสนเทศ รวมทั้งกาหนดผู้มีหน้าที่รับผิดชอบซึ่งมีความรู้ค วามสามารถ และ
ประสบการณ์ รวมถึง จัดให้มีการรายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ ผ่านบุคคลหรือ
หน่วยงานที่ทาหน้าที่รับแจ้งเหตุการณ์ เพื่อให้เหตุการณ์และจุดอ่อนที่เกี่ยวข้องกับ ความมั่นคงปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศได้รับ การดาเนินการอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม
2.8.2 ต้องกาหนดหน้าที่ รับ ผิด ชอบและขั้น ตอนปฏิบั ติ เ พื่อ รับ มื อเหตุ การณ์ ที่ เกี่ย วข้ อ งกั บ
ความมั่นคงปลอดภัยของบริษัท
2.8.3 ต้องกาหนดช่องทางการติด ต่อ สื่อ สาร เพื่อรายงานสถานการณ์ความมั่น คงปลอดภั ย
ของระบบสารสนเทศอย่างชัดเจน
2.8.4 หากผู้ใช้งานตรวจพบเหตุ อันอาจส่ งผลต่อ ความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสน เทศ
ต้องแจ้งเหตุการณ์ดังกล่าวต่อส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.8.5 กาหนดให้มีการรายงานสถานการณ์ค วามมั่นคงปลอดภั ยของระบบสารสนเทศตาม
ระดับความรุนแรงของเหตุ การณ์ หากส่งผลกระทบรุนแรงต่ อผู้ใ ชงานเป็นจานวนมาก ต้องประกาศให้ทราบโดย
รวดเร็ว
2.8.6 ต้องมีการบันทึกเหตุการณ์ละเมิ ดความมั่นคงปลอดภัย โดยอย่างน้อยต้องพิจารณาถึ ง
ประเภทของเหตุการณ์ ปริมาณที่เกิดขึ้น และค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความเสียหาย เพื่อที่จะได้เรียนรู้และเตรีย มการ
ป้องกัน
2.8.7 ต้องรวบรวมและจัดเก็บหลักฐานตามกฎหรือหลักเกณฑ์สาหรับอ้างอิง ในกระบวนการ
ทางศาล
2.9 การรักษาความปลอดภัยทางกายภาพและมาตรฐานการควบคุมสภาพแวดล้อ ม
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2.9.1 การควบคุมกากับดูแลการเข้าถึง และควบคุ มสภาพแวดล้อ มห้ องคอมพิ วเตอร์ แ ม่ ข่ า ย
ให้รัดกุมมากยิ่งขึ้นโดยการควบคุ ม ต้องจัดเก็บอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ที่สาคั ญ เช่น เครื่องแม่ข่าย อุปกรณ์เครือข่ า ย
เป็นต้น ไว้ในศูนย์คอมพิว เตอร์ห รือ พื้ นที่ หวงห้า ม และต้องกาหนดสิท ธิ การเข้า ออก ศู นย์ คอมพิ ว เตอร์ ให้ เ ฉพาะ
บุคคลที่มีหน้ าที่ เ กี่ย วข้ อ ง เช่น เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ งานคอมพิ วเตอร์ (computer operator) เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ
(system administrator) เป็นต้น
2.9.2 ในกรณี บุ ค คลที่ ไ ม่ มีห น้ า ที่ เ กี่ ย วข้ อ งประจ า อาจมี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งเข้า ออกศูนย์
คอมพิวเตอร์ในบางครั้ ง ก็ต้องมีการควบคุ มอย่า งรั ดกุ ม เช่น กาหนดให้มีเจ้าหน้าที่ศูน ย์ค อมพิ วเตอร์ ค วบคุ ม ดู แ ล
การทางานตลอดเวลา เป็นต้น
2.9.3 ต้ อ งมี ร ะบบเก็ บ บั น ทึ ก การเข้ า ออกศู น ย์ ค อมพิ ว เตอร์ โดยบั น ทึ ก ดั ง กล่ า วต้ อ งมี
รายละเอียดเกี่ยวกับตัวบุคคล และเวลาผ่านเข้าออก และควรมีการตรวจสอบบันทึกดังกล่าวอย่างสม่าเสมอ
2.9.4 ควรจัดศูนย์คอมพิวเตอร์ ให้ เป็นสั ดส่ว น เช่น แบ่งเป็นส่วนระบบเครือข่าย (network
zone) ส่วนเครื่องแม่ข่าย (server zone) ส่วนเครื่องพิมพ์ (printer zone) เป็นต้น เพื่อสะดวกในการปฏิบั ติ ง าน
และยังทาให้การควบคุมการเข้าถึ งอุป กรณ์ค อมพิว เตอร์สาคัญ ต่าง ๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ ควรแยก
ส่ ว นที่ ต้ อ งมี ก ารเข้ า ถึ ง โดยเจ้ า หน้ า ที่ ห ลายฝ่ ายออกจากศู น ย์ ค อมพิ ว เตอร์ เช่ น ส่ ว นที่ ใ ช้ เ ก็ บ รายงานที่ ฝ่าย
คอมพิวเตอร์ ได้ จั ด พิ มพ์ใ ห้ หน่ วยงานต่ างๆ ส่วนที่ใช้เป็ น ที่ตั้ ง เครื่ อ งบั นทึ ก เทปการให้ คาแนะนาของเจ้า หน้ า ที่
การตลาด เป็นต้น
2.9.5 การจัดชั้นความลับของสารสนเทศ (Information classification)
2.9.5.1 การจัดลาดับชั้นความลับของสารสนเทศ (Classification of Information)
1) บริษัท ต้องกาหนดให้ มีการจั ดหมวดหมู่ข องทรั พย์ สิน สารสนเทศ และจัดลาดั บ ชั้ น
ความลับของสารสนเทศ โดยกาหนดชั้นความลั บโดยให้นากฎหมายและข้ อกาหนดที่ เกี่ย วข้ อ งกั บ บริ ษัท มาร่ว ม
พิจารณาการกาหนดชั้นความลับที่เหมาะสม
2) หน่วยงานภายในบริษัท ต้องจัดหมวดหมู่ข องข้อ มูล และทรั พย์ สินสารสนเทศที่ ใ ช้ ใ น
การดาเนินงานบริษัท และกาหนดลาดับชั้นความลับของข้อมูลและทรัพย์สินสารสนเทศ
2.9.5.2 การบ่งชี้สารสนเทศ (Labeling of Information)
1) บริษัท ต้องควบคุ มให้ข้ อมู ลที่ อยู่ ในรู ปแบบของเอกสารที่ ถูกจั ด ทาขึ้น มี การควบคุ ม
และรั ก ษาความมั่ น คงอย่ า งเหมาะสม ตั้ ง แต่ ก ารเริ่ มพิ มพ์ การจั ด ท าป้ า ยชื่ อ การเก็ บ รั ก ษา การท าส าเนา
การแจกจ่าย จนถึงการทาลาย และกาหนดเป็นระเบียบปฏิบัติให้บุ คลากรและผู้ที่เ กี่ยวข้ องต้องปฏิบั ติตาม เพื่อให้
มั่นใจว่าข้อมูลได้รับการควบคุมและรักษาความมั่นคงปลอดภัย อย่างเหมาะสม
2) ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและหน่วยงานที่เ กี่ยวข้อ งต้ องทาป้ายชื่อตามทะเบีย นบั ญ ชี
ทรัพย์สินและขั้นตอนการใช้งานติดที่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทุกชิ้น
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2.9.5.3 การบริหารจัดการทรัพย์สิน (Handling of Assets) ทรัพย์สินต้องมีนโยบายใน
การควบคุ มก ากั บ ให้มีขั้ น ตอนปฏิบั ติ ง านส่ วนการบริ หารจั ด การเพื่ อ มิ ใ ห้ ข้อ มู ล ส าคั ญ ของ บริษั ท รั่ ว ไหล หรือ
ทรัพย์สินสารสนเทศถูกนาไปใช้ผิดประเภท
2.9.6 การจัดการสื่อบันทึกข้อมูล (Media handling)
2.9.6.1 การบริ ห ารจั ด การ สื่ อ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ที่ เคลื่ อ นย้ า ยได้ (Management of
Removable Media)
1) ฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศต้ องจัด ทาขั้น ตอนการการปฏิ บัติ งานสาหรั บการบริ ห าร
จั ด การสื่ อ ที่ ใ ช้ใ นการบั นทึ ก ข้ อมู ล สารสนเทศที่ เ คลื่ อ นย้ ายได้ อ ย่ างเป็น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร และปรั บปรุ งให้เป็น
ปัจจุบันเสมอ รวมถึงสื่อสารให้ผู้ใช้งานภายในบริษัท รับทราบและปฏิบัติตาม
2) การบริ ห ารจั ด การสื่ อ บั นทึ ก ข้ อ มู ลที่ เ คลื่ อ นย้ ายได้ ต้ อ งมี ค วามสอดคล้ อ งกับการ
กาหนดลาดับชั้นความลับข้อมูล
2.9.6.2 การทาลายสื่อบันทึกข้อมูล (Disposal of Media)
1) ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศต้ อ งจัด ทาขั้ นตอนปฏิ บัติ การท าลายสื่อ บัน ทึก ข้อ มู ล เพื่ อ
ป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลที่เป็นความลับหรือมี ความสาคัญ
2) ฝ่ า ยเทคโนโลยีส ารสนเทศต้ อ งกาหนดมาตรฐานการควบคุ มการท าลายสื่อ บันทึก
ข้อมูลโดยอ้างอิงมาตรฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับในสากล
2.9.6.3 การเคลื่ อ นย้า ยสื่ อ บัน ทึก ข้ อ มู ล (Physical Media Transfer) ฝ่ า ยเทคโนโลยี
สารสนเทศต้องกาหนดขั้นตอนการปฏิบั ติงานหรือข้ อตกลงในการดูแลรั กษาความปลอดภัย ด้านสารสนเทศใน กรณี
ที่มีการเคลื่อนย้ายสื่อบันทึกข้อมูลออกจากพื้นที่ติด ตั้งหรือ พื้นที่ปฏิบัติ งาน
2.10 การป้องกันความเสียหาย
2.10.1 มีระบบป้องกันไฟไหม้
1) ต้องมีอุปกรณ์เตือนไฟไหม้ เช่น เครื่องตรวจจับควัน เครื่องตรวจจับความร้อน
เป็นต้น เพื่อป้องกันหรือระงับเหตุไฟไหม้ได้ ทันเวลา
2) ศูนย์คอมพิวเตอร์หลักต้องมีระบบดับ เพลิง แบบอัตโนมัติ สาหรับศูนย์คอมพิวเตอร์
สารอง อย่างน้อยต้องมีถังดับเพลิงเพื่อใช้สาหรับ การดับเพลิงในเบื้องต้น
2.10.2 ระบบป้องกันไฟฟ้าขัดข้อง
1) ต้องมีระบบป้องกันมิให้คอมพิวเตอร์ได้รับ ความเสีย หายจากความไม่คงที่ ของ
กระแสไฟ
2) ต้องมีระบบไฟฟ้าสารองสาหรับระบบคอมพิวเตอร์สาคัญ เพื่อให้การดาเนินงานมี
ความต่อเนื่อง
หน้า 18 จาก 31 หน้า

บริษัท โนวา ออร์แกนิค จากัด (มหาชน)
2.10.3 ระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ต้องควบคุมสภาพแวดล้อมให้มีอุ ณหภูมิและ
ความชื้นที่เหมาะสม โดยควรตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศและตั้งค่าความชื้นให้เ หมาะสมกับ คุณลักษณะ
(specification) ของ ระบบคอมพิวเตอร์ เนื่องจากระบบคอมพิวเตอร์อาจทางานผิดปกติภายใต้สภาวะอุณหภูมิ
หรือความชื้นที่ไม่เหมาะสม
2.10.4 ระบบเตือนภัยน้ารั่ว ในกรณีที่มีการยกระดับพื้นของศูนย์คอมพิวเตอร์ เพื่อติดตั้ง
ระบบปรับอากาศรวมทั้งเดินสายไฟและสายเครือข่ายด้านล่าง ก็ควรติดตั้งระบบเตือนภัยน้ารั่วบริเวณที่มีท่อน้าเพื่อ
ป้องกันหรือระงับเหตุน้ารั่วได้ทันเวลา นอกจากนี้ หากศูนย์คอมพิวเตอร์ตั้งอยู่ในสถานที่ที่มีค วามเสี่ย งต่อภัยน้ารั่ว
ก็ควรหมั่นสังเกตว่ามีน้ารั่วหรือไม่อย่างสม่าเสมอ
2.11 โครงสร้างความมั่นคงปลอดภัยสาหรับสารสนเทศ
2.11.1 มีการจัดตั้งคณะกรรมการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของบริษัท โดยให้
มีตัวแทนจากส่วนงานต่างๆ ร่วมเป็นสมาชิกในคณะกรรมการ
2.11.2 กาหนดให้มีการจัดการประเมินความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้ง หรือเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงที่สาคัญ โดยการประเมินความเสี่ยงดังกล่าวต้องพิจารณาถึงบริบทภายใน บริบทภายนอก ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย วิสัยทัศน์ พันธกิจที่บริษัทกาหนดไว้
2.11.3 ต้องกาหนดเกณฑ์ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการประเมินความเสี่ยงที่ เกิดขึ้น
2.11.4 ต้องมีการทบทวนนโยบายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของบริบทภายใน บริบทภายนอก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแนวโน้มของความเสี่ยง
ในอนาคตที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นงคงปลอดภัย สารสนเทศของบริษัท
2.11.5 ต้องประเมินผลสัมฤทธิ์ของนโยบายที่ประกาศใช้เพื่อนามาปรับปรุ งนโยบาย
แผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับภัยคุกคามในปัจจุบัน และอาจที่เกิดขึ้นในอนาคต
2.11.6 นโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศด้วยจัดทาเป็นลายลัก ษณ์อั กษรตาม
วัตถุประสงค์และขอบเขตได้รับการอนุมัติ เพื่อให้ประกาศใช้และถือปฏิบัติทั่วทั้งบริษัทโดยให้มีผลบังคับ ใช้กับ
บุคลากรในทุกระกับชั้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลและสินทรั พย์สารสนเทศของบริษั ท
2.11.7 สนับสนุนให้มีการอบรมด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศอย่างน้อยปีละครั้ง
เพื่อเสริมสร้างความตระหนักทางด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
2.12 อุปกรณ์คอมพิ ว เตอร์แ บบพกพาและการปฏิบั ติ งานจากระยะไกล (Mobile devices and
teleworking)
2.12.1 การป้องกันอุปกรณ์สื่ อสารประเภทพกพา (Mobile Computing and Communication)
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1) ฝ่ า ยเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ต้ อ งก าหนดให้ มีมาตรการที่ เ หมาะสมเพื่ อ รองรั บ ความ
ปลอดภัยอุปกรณ์สื่อสารประเภทพกพา โดยพิจารณาจากความเสี่ยงที่มีการนาอุป กรณ์ เข้ามาเชื่ อ มต่อ กับเครื อ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์ของบริษัท และเมื่อนาอุปกรณ์ออกไปใช้งานนอกสถานที่
2) ผู้ใช้งานที่มีการใช้งานอุปกรณ์สื่อสารประเภทพกพาเพื่อเชื่อ มต่อกั บระบบสารสนเทศของ
บริษัท ทั้งหมดต้องปฏิบัติตามนโยบายด้านการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและตระหนักถึงการรั ก ษ า
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศอย่างเคร่งครัด
2.13 การปฏิบัติงานภายนอกบริษัท(Teleworking)
2.13.1 ผู้ใช้งานที่มีการทางานจากภายนอกบริษัททั้งหมดจะต้องปฏิบัติตามนโยบายด้านการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศของบริษัท เช่นเดียวกับการทางานภายในบริษัท
2.13.2 ผู้ใช้งานที่มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศของบริษั ท ในการทางานนอกบริษัท หรือการเข้า
สู่ระบบผ่านทางไกลต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลสารสนเทศ และหน่วยงานต้นสังกัดโดยมีเหตุอันควร
2.13.3 ผู้ใช้งานที่ต้องการเข้าสู่ระบบผ่านทางไกลต้องได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลระบบก่อนเข้า
ใช้งาน
2.14 การจัดให้มีอุปกรณ์หรือระบบสารสนเทศสารอง (Redundancies)
2.14.1 บริษัท ต้องควบคุมให้มีการประเมินความต้ องการด้านการรักษาสภาพความพร้ อ มใช้
งานของระบบสารสนเทศที่มีความสาคัญสูง
2.14.2 บริษัท ต้องกากับให้ มีการติ ด ตั้ งระบบสารสนเทศสารอง หรืออุปกรณ์ สารองหรื อ
ระบบสาหรับสนับสนุนการให้บริการที่เพียงพอ เพื่อก่อให้เกิดความต่อเนื่องทางธุรกิจที่ เหมาะสม
2.15 ความสอดคล้อง (Compliance)
2.15.1 ความสอดคล้ อ งกั บ ความต้ องการด้า นกฎหมายและในสัญ ญาจ้าง ( Compliance
with legal and contractual requirements)
1) ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศต้องร่วมมื อกับฝ่ายกฎหมายและฝ่ายบริหารทรั พยากรบุ ค คลใน
การรวบรมกฎหมาย กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ และข้อกาหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรั กษาความมั่น คงปลอดภั ย
ด้านสารสนเทศและจั ดทาเป็น เอกสารเพื่อ ใช้เ ป็ นข้ อ กาหนดในการปฏิ บั ติง านอย่ างเป็น ลายลั ก ษณ์ อัก ษร และ
ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่าเสมอ
2) บุคลากรทั้งหมดต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามข้อกาหนดที่ ได้ มีการะบุไว้อย่างเคร่ งครัด
3) ห้ามเจ้าหน้าที่ในบริษัท ใช้งานทรัพย์สินและระบบสารสนเทศของบริ ษัท กระทาการใดๆ
ที่ขัดแย้งต่อกฎหมายราชอาณาจักรไทยและกฎหมายระหว่างประเทศไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
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หมวดที่ 3
การรักษาความมัน่ คงปลอดภัยด้านการสือ่ สารข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ และการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยในการปฏิบัตงิ าน
ที่เ กีย่ วข้องกับระบบสารสนเทศ
3.1 มาตรการการรักษาความปลอดภัยด้านการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์
3.1.1 จัดทาขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยมีรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้
- การปฏิบัติงานในห้องแม่ข่าย
- การเปิดและปิดระบบงาน ได้แก่การเปิด- ปิดเครื่องแม่ข่ายการเปิด-ปิด
ระบบงาน การเปิด
- ปิดระบบให้บริการ
- การสารองข้อมูล
- การบารุงรักษาอุปกรณ์
- การจัดการกับสื่อบันทึกข้อมูลได้แก่การท าป้ายชื่อบ่งชี้การลบการป้องกันการ
ทาสื่อบันทึก ข้อมูลกลับมาใช้งานอีกครั้ง
- การส่งงานเข้าไปประมวลผลในเครื่องคอมพิวเตอร์และการจัดการกับ
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น
- การประมวลผลข้อมูลได้แก่ขั้นตอนในการนาข้อมูลเข้าระบบงานประมวลผล
และแสดงผลการใช้งานโปรแกรมยูทิลิตี้
- การรายงานและการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น
- การจัดการกับการทางานล้มเหลวของระบบคอมพิวเตอร์ ระบบงาน และระบบ
เครือข่าย
- การกู้คืนระบบงานและระบบเครือข่าย
โดยหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศต้องกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งวิธีปฏิบัติเมื่อ
มีเหตุการณ์ ผิดปกติ หรือการละเมิดความปลอดภัย และดาเนินการตรวจสอบผู้กระทาการละเมิด
3.1.2 หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศต้องบันทึกรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงแก้ไ ขที่ ส าคั ญ
และแจ้งให้ หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทราบ มีการแจกจ่ายและควบคุ มดูแ ลให้ มีการปฏิ บัติ งานตามแนวทางที่
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กาหนดในประกาศของบริษั ท และทบทวนปรับปรุงคู่ มือ การปฏิบั ติงานให้ เหมาะสมอยู่เ สมอ หรือในกรณีที่มีก าร
เปลี่ยนแปลงแก้ไขระบบเครือข่าย
3.1.3 ระบบเครือข่ายทั้งหมดของบริษั ทฯ ที่มีการเชื่อมต่อไปยังระบบเครื อข่ายอื่น ๆ ต้องมี
การใช้อุปกรณ์ หรื อโปรแกรม ในการทา Package Filtering เช่น การใช้ Firewall หรือ อุปกรณ์อื่น ๆ ที่ต้อ งมี
ความสามารถในการตรวจจับไวรั ส ผู้ให้บริการภายนอกต้องมีระบบการกรองข้อ มูล เว็บ ไซต์ ที่ไ ม่ไ ด้รับ อนุญาตตาม
พรบ. คอมพิวเตอร์ กรณีที่ผู้ใช้งาน ต้องการเข้าถึง เว็ บไซต์ที่ ไ ม่ไ ด้รั บอนุญาตหากมี ค วามจาเป็ นต้ อ งใช้งาน ต้อง
ดาเนินการขออนุมัติอย่างเหมาะสมก่อนทุกครั้ง
3.1.4 บริ ห ารจั ดการกิ จกรรมที่เ กี่ ย วข้ อ งให้ เ หมาะสมและต้ อ งมั่ นใจว่ าสอดคล้อ งกับการ
ควบคุม ข้อมูลสารสนเทศที่ส่ง ผ่านเครือข่ายตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานของบริษัทฯ
3.1.5 ห้ามผู้ใช้งานติดตั้ งโมเด็มหรื ออุ ปกรณ์ อื่น ๆ หรือซอฟต์แวร์ใ ด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การ
ให้บริการเครือข่าย เช่น Router, Switch, Hub และ Wireless Access Point เข้ากับเครื่องคอมพิว เตอร์ข องตน
หรือต่อกับจุดใดก็ตามบน ระบบเครือข่ายของบริษัทฯ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.1.6 ห้ามบุคคลภายนอกทาการเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุป กรณ์ใ ด ๆ จากภายนอก
เข้ า กั บ ระบบคอมพิ ว เตอร์ และระบบเครื อ ข่า ยของบริ ษั ท ฯ โดยเด็ ด ขาด หากมี ค วามจาเป็ นต้ อ งใช้ ง านต้อง
ดาเนินการขอ อนุมัติอย่างเหมาะ สมก่อนทุกครั้ง
3.1.7 ห้ามผู้ใช้งานที่อยู่บนระบบเครือข่า ยของบริ ษัท ฯ ทาการเชื่อมต่อออกไปยัง เครื อ ข่ า ย
ภายนอก ผ่านทางโมเด็มหรือ อุปกรณ์เชื่อมต่ ออื่น ในขณะที่ ยัง เชื่ อมต่ ออยู่ กับระบบเครื อข่ ายภายในบริ ษัท ฯ โดย
เด็ดขาด
3.1.8 จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล จราจรคอมพิ ว เตอร์ โดยถื อ ปฏิ บั ติต าม พรบ. ว่ า ด้ ว ยการกระทาผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
3.1.9 ควบคุม ดูแลบารุงรักษาและปรับปรุงเครือข่ายคอมพิวเตอร์เ พื่อ ให้สามารถใช้งาน ได้ ดี
อยู่ เ สมอ กรณี พบความผิ ด ปรกติ เ กิ ด ขึ้ น ในระบบ ผู้ ดู แ ลเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ มีอ านาจระงั บ การใช้ เ ครื่อง
คอมพิวเตอร์หรือระบบเครือข่าย เพื่อป้องกันความเสียหายได้
3.1.10 การบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3.1.10.1 การควบคุมเครือข่าย (Network Controls) ผู้ดูแลระบบต้องดาเนินการ
ควบคุม กากับให้มีการบริหารจัดการการควบคุมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อป้องกันภัยคุกคาม และมีการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศและแอพลิเ คชั่นที่ทางานบนเครือข่ายคอมพิว เตอร์ รวมทั้งข้อมูล
สารสนเทศที่มีการแลกเปลี่ยนบนเครือข่าย
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3.1.10.2 การควบคุมเครือข่าย (Network Controls) ผู้ดูแลระบบต้องควบคุมให้มีการ
กาหนดคุณสมบัติทางด้านความมั่นคงปลอดภัยระดับของการให้บริการ และตวามต้องการด้านการบริหารจัดการ
ของการให้บริการเครือข่ายทั้งหมดลงในข้อตกลงหรือสัญญาการให้บริการด้านเครือข่ายต่างๆ ทั้งที่เป็นการ
ให้บริการจากภายในหรือภายนอก
3.1.10.3 การแบ่งแยกเครือข่าย (Segregation in Network) ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ต้องจัดให้มีการแบ่งแยกบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ตามความเหมาะสม โดยบต้องพิจารณาถึงความต้องการ
ของผู้ใช้งานในการเข้าถึงระบบเครือข่าย ผลกระทบทางด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และระดั บ
ความสาคัญขของข้อมูลที่อยู่บนเครือข่ายนั้น
3.1.11 ควบคุมระดับการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามหน้าที่ และความ
รับผิดชอบ
3.1.12 กาหนดนโยบายสาหรับการเข้าใช้งานระบบภายในให้สามารถระบุตัวตนของผู้เ ข้ า ใช้
งานได้
3.1.13 กาหนดนโยบายสาหรับการตรวจสอบข้อมูลในฐานอย่างสม่าเสมอโดยแบ่งแยกข้ อ มู ล
เป็น 2 รูปแบบ คือ ข้อมูลที่ไม่ได้ใช้งานและข้อ มูลที่ หมดอายุ มีการกาหนดระยะเวลาในการตรวจสอบ และผู้ดูแล
หากเป็นข้อมูลที่ไม่ได้ใช้งานต้องเปลี่ยนเก็บ เป็นประวัติ Archive
3.1.14 กาหนดมาตรฐานในการทางานระยะไกล เช่น VPN หรือ Access control เป็นต้น
โดยผู้เข้าถึงต้องมีการขออนุญาตและมีแบบฟอร์มสาหรับแจ้งข้อ มูลเพื่อให้ ทางส่วนงานรับทราบ
3.1.15 กาหนดนโยบายสาหรับการแจ้งเรื่อง incident โดยมีการจัดการในด้านความส าคั ญ
ของระบบ ความเสี่ยง ผู้มีส่วนได้เสียของระบบ โดยมีการบันทึกทุกครั้ง หากเกิ ดปัญ หา ให้ผู้บังคับบัญชารับ ทราบ
และลงนาม โดยดาเนินการตามประกาศของบริษัท
3.1.16 จัดทาแบบฟอร์มหรือระบบสาหรับการเปิดขอใช้งานทั้งเซิร์พเวอร์ ฐานข้อมูล และ
โปรแกรมต่างๆ เพื่อให้มีการบันทึกข้อมูลตามประกาศของบริษัท ที่เกี่ยวเนื่องกับ การบันทึกข้อ มูล
3.1.17 การถ่ายโอนสารสนเทศ (Information Transfer)
3.1.17.1 นโยบายและขั้ น ตอนปฏิ บั ติ ส าหรั บ การแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล สา รสน เ ทศ
(Information Transfer Policies and Procedures)
1) ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศต้ องควบคุ มดูแ ล กาหับให้มีขั้น ตอนการปฏิ บั ติ งานใน การ
แลกเปลี่ยนข้ อ มูล สารสนเทศให้ เหมาะสมสาหรับ ประเภทของการสื่ อสารที่ใ ช้แ ละประเภทของข้ อ มู ลลา ดั บ ชั้ น
ความลับของข้อมูล
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2) กาหนดข้อตกลงสาหรับ การแลกเปลี่ยนข้ อ มูล โดยฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศต้อ งเป็ น
ผู้ควบคุม กากับให้มีข้อตกลงในการแลกเปลี่ยนข้ อมู ลสารสนเทศทั้ งที่เป็น การแลกเปลี่ยนระหว่างหน่วยงานภายใน
บริษัท และระหว่างบริษัท กับหน่วยงานภายนอกของบริษัท
3) สาหรับการถ่ายโอนข้อมูลสาหรับหน่วยงานภายนอก ต้องได้รับการอนุมัติจากเจ้ า ของ
ข้อมูลก่อนทุกครั้งและมีการควบคุ มโดยการระบุข้ อตกลงเป้น ลายลั กษณ์อั กษร รวมถึงกาหนดเงื่อนไขสาหรั บ การ
แลกเปลี่ยน ตลอดจนต้องมีการป้องกันข้อมูลสารสนเทศตามลาดับชั้น ความลั บของข้อ มูลอย่างเหมาะสม
4) กรณีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิ เล็ก ทรอนิก ส์ทั้งในรูปแบบจดหมายอิ เล็กทรอนิก ส์ ห รื อ
ข้อความตอบโต้ ทัน ที ต้องมีการกาหนดนโยบายสาหรั บควบคุ มดู แลข้อ ความที่เ ป็น ความลับ หรื อ เอกสารข้ อ มู ล
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ ส าคั ญ เป็ น ความลั บ ของบริ ษั ท ต้ องได้ รั บการป้ อ งกั นอย่ างเหมาะสมจากการพยายามเข้าถึง
การแก้ไข การรบกวนทาให้ระบบหยุดให้บริการจากผู้ไม่มีสิทธิ์
5) กาหนดข้อตกลงในการทาสัญญารักษาความลับหรือไม่เปิดเผยความลับ โดยผู้บริหาร
ต้องจัดให้บุค ลากรและหน่ วยงานภายนอกที่ ปฏิ บัติ งานให้ บริ ษัท มีการทาสัญญารัก ษาความลับ หรื อไม่ เปิ ด เผย
ข้ อ มู ล ของบริ ษั ท อย่ างเป็ นลายลั ก ษณ์ อัก ษร นอกจากจะได้ รับ อนุญ าตและลงนามอย่า งเป็ นลายลัก ษณ์ อักษร
พิจารณาตามกรณีและมีการระบุความประสงค์ที่ต้องการนาข้อมูลหรืออ้างอิง พาดพิงถึงบริษัท
3.2 มาตรการการรักษาความปลอดภัยด้านการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ
3.2.1 หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศต้องมีการควบคุมการใช้งานสารสนเทศในระบบ
สารสนเทศ ได้แก่ กาหนดสิทธิ์ ในการใช้งาน อาทิ เขียน อ่าน ลบ ได้ กาหนดกลุ่มของผู้ ใช้ ที่ สามารถใช้ง าน ได้
ตรวจสอบว่าสารสนเทศที่อนุญาต ให้ใช้งานนั้นมีเฉพาะข้อมูลที่จาเป็นต้องใช้งาน
3.2.2 มีการกาหนดระยะเวลาในการเข้าถึงระบบสารสนเทศในระดั บพิ เศษ เช่น Root หรือ
Administrator ต้องได้รับการพิจารณามอบหมายให้แก่ผู้ ใช้งานตามความจาเป็นและอย่างเหมาะสมกับการทา งาน
เท่านั้น
3.2.3 บุคคลภายนอกต้อ งปฏิ บัติ ตามนโยบายของบริ ษัท ฯ อย่างเคร่งครั ด ก่อนที่จะได้ รั บ
อนุญาตให้เข้าถึงระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ
3.2.4 สิทธิ์การเข้าถึง ไฟล์ข้ อ มูล สารสนเทศต้ อ งได้ รับ การควบคุ ม และได้รับการพิจา ร ณา
อนุมัติเท่าที่จาเป็น เท่านั้น เพื่อให้ไฟล์ข้ อมู ลสารสนเทศได้รับ การรัก ษาความมั่น คงปลอดภั ยอย่า งมีประสิท ธิ ภ าพ
รวมทั้งเป็นการแบ่งแยกสิทธิ์ และหน้าที่ของผู้ใช้งาน
3.2.5 ควบคุมการติ ดตั้ ง ซอฟต์แ วร์ ต่า งๆ ลงในระบบข้อมู ลหรื อในเครื่อ งคอมพิ วเตอร์ ข อง
พนักงานโดยไม่ให้กระทบต่อระบบหลักหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่ อระบบรวม
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3.2.6 ข้ อ มู ล ส าหรั บ การทดสอบ (Test data) เพื่ อ ให้ เ กิ ด การป้ อ งกั น ข้ อ มู ล ส า หรั บ
การทดสอบทางบริษั ท จาเป็น ต้ อ งมี ก ารก าหนดนโย บายป้ อ งกั นข้ อ มู ล โดยมี ผู้ รั บ ผิด ชอบคื อ ส่ ว นพั ฒ นาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้ใช้งานต้องหลีกเลี่ยงการใช้ข้อ มูลจริ ง ที่ อ ยู่
บนระบบให้บริการมาใช้ในการทดสอบ ในกรณีที่มีการนาสาเนาข้ อ มูลจากระบบใช้ งานจริง เพื่อ ใช้ ในการทดสอบ
ต้องมีการควบคุมข้อมูลที่อยู่ในระบบใช้งานจริง
3.3 มีการตรวจสอบระบบสารสนเทศและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งดังนี้
3.3.1 วางแผนการตรวจสอบระบบฯ ให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่ได้ประเมินไว้
3.3.2 กาหนดขอบเขตในการตรวจสอบระบบฯ ทางเทคนิคให้ครอบคลุมถึงจุดเสี่ ยงที่สาคัญ
โดยการตรวจสอบดังกล่าว ต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติงาน
3.3.3 ตรวจสอบระบบฯ นอกเวลาทางาน ในกรณีที่การตรวจสอบนั้นอาจส่ง ผลกระทบต่ อ
ความพร้อมในการใช้งานระบบดังกล่าว
3.3.4 ทบทวน และปรับปรุงนโยบายอย่า งน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมถึงปรับปรุงขั้น ตอนและวิ ธี
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายที่มีการเปลี่ยนแปลงด้วย
3.4 มาตรการเข้ารหัสลับข้อมูล (Cryptographic controls)
3.4.1 นโยบายการใช้มาตรฐานการเข้ารหัสลับข้อมูล (Policy on the use of
Cryptographic Controls)
1) ฝ่ า ยเทคโนโลยี ส ารสนเทศต้ อ งเป็ น ผู้ ก าหนดมาตรฐานการเข้ า รหั ส ลั บ ข้ อ มู ล และ
แนวทางการเลือกมาตรฐานการเข้ารหัสลับข้อมูล โดยให้มีความเหมาะสมกับ บริษัท และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ใน
แต่ละชั้นความลับที่กาหนดไว้
2) การบริหารจัดการกุญแจเข้ารหัสลับข้อมูล (Key Management) ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศต้องเป็นผู้กาหนดวิธีการบริหารจัดการกุญแจที่ใช้ในการเข้ารหัสลับข้อมูลโดยให้ ครอบคลุมวงจรการ
บริหารจัดการกุญแจ (Key Management Life Cycle) รวมทั้งติดตามให้มีการปฎิบัติให้เป็นไปตามนโยบายและ
วิธีการดังกล่าวสม่าเสมอ
3.5 การควบคุมเข้าถึงระบบปฏิบัติการของบริษัท ระบบงานต่างๆ และข้อมูล
3.5.1 ผู้ดูแลระบบต้องจัดการให้เครื่องมือคอมพิว เตอร์ของผู้ใช้งานทั่ว ไปทุกเครื่องของบริ ษั ท
ทางานร่วมกับระบบ Active Directory และการบริหารจัดการให้ระบบ AD สามารถควบคุมเครื่ องคอมพิ ว เตอร์
ของผู้ ใ ช้ ง านทั่ ว ไปทุ ก เครื่ อ งของบริ ษั ท และก าหนดชื่ อ ผู้ ใ ช้ ง านและรหั ส ผ่ า นให้ กั บ ผู้ ใ ช้ ง านเพื่ อ เช้ า ใช้ งา น
ระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริ ษัท
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3.5.2 เพื่อการเข้าใช้งานที่ มั่นคงปลอดภัย การเข้าถึงระบบปฏิ บั ติการจะต้อ งควบคุ มโด ย
วิธีการยืนยันตัวตนที่เ หมาะสม และมีการจากัดสิทธิ์การเชื่ อ มต่ อโดยตรงสู่ระบบปฏิ บัติ การผ่านทาง Command
Line โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้ใช้งาน
3.5.3 ตรวจสอบข้อมูลประวัติการเข้าถึงระบบสารสนเทศ Security log อย่างสม่าเสมอ
3.5.4 กาหนดให้เก็บสิทธิ์การใช้งานของผู้ใ ช้ ชื่อผู้ใช้ตาม Single Sign-on รวมถึงกิจกรรมที่
ต้องการ เช่น การเข้าสู่ระบบ การเพิ่มข้อมูล การลบข้อมูล การแก้ไขข้อมูล เป็นต้น
3.5.5 ก าหนดผู้ ดู แ ลสอบทาน Security log เช่ น ผู้ ดู แ ลระบบจะต้ อ งเข้ า มาตรวจสอบ
Security log ทุก 2 อาทิตย์ เป็นต้น เพื่อตรวจสอบกิจกรรมที่อาจจะทาให้เกิดความเสี่ยงต่ อระบบสารสนเทศ
3.5.6 กาหนดระยะเวลาที่ต้ องมี การทวนสอบและท าลาย Security log ทิ้ง เพราะว่าหาก
เก็บไว้นานไปไม่มีผลดีต่ อระบบ เช่น แบ่งช่วงระยะเวลาของความสาคัญ ของข้ อมู ล หากเป็นระบบที่ทั้ง บริษัท ใช้
ต้องมีการเก็บข้อมู ลกิจ กรรม เป็นระยะเวลา 1 ปี ระบบที่มีความสาคัญลงมาให้ เก็ บข้อ มู ลเป็ นระยะเวลา 6 เดือน
เป็นต้น
3.5.7 การบริหารจัดการช่องโหว่ทางเทคนิค (Technical Vulnerability Management)
1) ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศต้ องควบคุมให้ระบบสารสนเทศของบริษั ท ได้รับการพิสูจน์ ถึ ง
ช่องโหว่ทางเทคนิคซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ โดยให้ดาเนินการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2) ผู้ดูแลระบบต้อ งดูแ ลและบารุ งรั ก ษาระบบ เพื่อรักษาระดั บ ความมั่น คงปลอดภั ย ด้ า น
สารสนเทศของระบบอย่า งสม่ าเสมอ ได้ แ ก่ การตรวจสอบหาช่ อ งโหว่ การประเมิ นความเสี่ ยงของช่อ งโหว่ที่
ตรวจสอบพบ และการแก้ไขปรับปรุงช่องโหว่ชองระบบสารสนเทศ
3.6 ระบุและยืนยันตัวตนของผู้ใช้งาน
3.6.1 ผู้ใช้งานต้องมีข้อมูลเฉพาะเจาะจงซึ่งสามารถระบุตัวตนของผู้ใช้งาน และเลือกใช้
ขั้นตอนทางเทคนิคในการยืนยันตัวตนที่เหมาะสมเพื่อรองรับการกล่าวอ้างเป็นผู้ ใช้งานที่ระบุถึง
3.6.2 การสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ การแก้ไข หรือยกเลิกบัญชีผู้ใช้ ต้องแจ้งผู้ดูแลระบบให้
ดาเนินการ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาของผู้ใช้งาน และผู้บังคับบัญชาที่กากับดูแลระบบ 3.6.3
การขอเพิ่ม/เปลี่ยนแปลง/เพิกถอนบัญชีรายชื่อและสิทธิ์ให้มีหลั กฐานการร้องขอที่ เป็นลายลักษณ์อัก ษร
3.6.4 ผู้ใช้งานทุกคนต้องมี User ID ของตนและไม่ซ้ากับผู้ใช้งานคนอื่นๆ โดย User ID ที่ออก
ให้นั้นต้องสามารถตรวจสอบและยืนยันกลับไปยังตัวผู้ใช้งานได้
3.6.5 ผู้ใช้งานต้องระบุชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านเพื่อใช้งานระบบปฏิบัติการของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ของบริษัท
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3.7 การใช้งานโปรแกรมอรรถประโยชน์ จากัดและควบคุมดูแลการใช้งานโปรแกรม
อรรถประโยชน์เพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์หรือหลีกเลี่ยงมาตรการความมั่นคงปลอดภัยที่ไ ด้กาหนดไว้ หรือที่
มีอยู่แล้ว ให้ดาเนินการดังนี้
3.7.1 จากัดสิทธิการเข้าถึง และกาหนดสิทธิอย่างรัดกุมในการอนุญาตให้ใช้โปรแกรม
อรรถประโยชน์
3.7.2 กาหนดให้อนุญาตใช้งานโปรแกรมอรรถประโยชน์เป็นรายครั้งไป
3.7.3 จัดเก็บโปรแกรมแรรถประโยชน์ไว้ในสื่อภายนอก ถ้าไม่ต้องใช้งานเป็นประจา
3.7.4 ต้องถอดถอนโปรแกรมอรรถประโยชน์ที่ไม่จาเป็นออกจากระบบ
3.7.5 ต้องติดตั้งโปรแกรมอรรถประโยชน์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องในการใช้ งาน
3.7.6 การเข้าใช้งาน Application ต่างๆ จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาโดยตรง
ต้องมีการแจ้งความประสงค์ในการใช้งาน และมีการลงบันทึกเรื่องการร้องขอโปรแกรม
3.7.7 กาหนดให้พนักงานใช้โปรแกรมและ Application ที่บริษัทกาหนดให้ใช้เท่านั้น
3.7.8 ห้ามพนักงานนาโปรแกรม หรือ Application ใดๆ มาติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์
หรือระบบคอมพิวเตอร์รวมถึงอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ บริษัท โดยไม่ได้รับความยินยอมจากหน่วยงานคอมพิวเตอร์
และผู้บังคับบัญชาโดยตรง
3.7.9 ห้ามพนักงานใช้ โปรแกรม หรือ Application ที่ไม่ถูกลิขสิทธิ์
3.7.10 ถ้าหากพนักงานมีความต้องการใช้งานโปรแกรมที่ไม่ มีการซื้อลิขสิท ธิ์ให้แจ้งความ
ประสงค์ผ่านแบบฟอร์มและมีการดาเนินการอนุมัติผ่านสายการอนุมัติ
3.8 การกาหนดเวลาในการใช้งานระบบ
3.8.1 เมื่อมีการว่างเว้นจากการใช้งานในระยะเวลาหนึ่งให้ยุติ การใช้งานระบบสารสนเทศนั้ น
ต้องยุติการใช้งานระบบสารสนเทศ เมื่อว่างเว้นจากการใช้งานเป็น เวลา 30 นาทีเป็นอย่างน้อย หากเป็นระบบที่ มี
ความเสี่ยงสูงหรือความสาคั ญสูง ให้กาหนดระยะเวลายุติการใช้งานระบบเมื่อ ว่างเว้นจากการใช้งานให้สั้นจึ้ น ตาม
ความเหมาะสม หรือเป็นเวลา 10 นาที เพื่อป้องกันการเช้าถึงข้อมูลสาคัญโดยไม่ได้รับอนุญาต
3.8.2 ต้องจากัดระยะเวลาการเชื่อ มต่อ ระบบสารสนเทศสาหรับระบบสารสนเทศ หรือแอ
พลิเคชั่นที่มีความเสี่ย งหรื อมี ความสาคัญ สูง เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้นานที่สุ ดภายในระยะเวลาที่ ก าหนด
เท่านั้น โดยกาหนดให้ใช้งานได้ 3 ชั่วโมง ต่อการเชื่อมต่อหนึ่งครั้ ง หรือกาหนดให้ใช้งานได้เฉพาะในช่วงเวลา การ
ทางานของบริษัท ตามปกติเท่านั้น
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3.9 การป้องกันภัยคุกคามต่อระบบสารสนเทศ กาหนดการป้องกันโปรแกรมไม่ประสงค์ดี เพื่อให้
มั่นใจว่าระบบสารสนเทศได้รับการป้องกันภัยคุกคาม จากโปรแกรมไม่ประสงค์ดี
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หมวดที่ 4
หลักเกณฑ์อนื่ ๆ
4.1 พนักงาน / ผู้ใช้งาน
4.1.1 ปฏิบัติตามคู่มือพนักงาน คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด
4.1.2 พนักงานทุกคนมีสิทธิใช้ ทรัพย์สินสารสนเทศภายใต้ข้อ กาหนดดั งกล่า ว การฝ่าฝืนจน
เป็นเหตุหรืออาจเป็นเหตุให้ เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด บริษัทฯ จะพิจารณาดาเนินการ
ทางวินัยและกฎหมายแก่ พนักงานที่ฝ่าฝืนตามความเหมาะสม
4.1.3 พนักงานพึงใช้ข้อความสุภาพ หรือใช้ข้อความที่สุภาพชนทั่วไปพึงใช้ในข้อความที่ ส่ ง ไป
ถึงบุคคลอื่น รวมทั้งปฏิบัติ ให้ถูกต้องตามธรรมเนียมปฏิบัติของการใช้เครื อข่าย
4.1.4 พนักงานมีหน้าที่ระมัดระวัง ความปลอดภัย ในการใช้ เ ครือ ข่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง ไม่
พึงอนุญาตให้บุคคลอื่นเข้าใช้ เครือข่ายคอมพิวเตอร์จากบัญชีผู้ใช้ของตนเอง
4.1.5 เพื่อป้องกัน หากมีผู้ อื่น ล่ว งรู้ และนารหัส ผ่า นของพนัก งานไปใช้ ในทางที่ ผิ ดและเกิ ด
ความเสียหายต่อบริษัทฯ พนักงานจะต้องเก็บรหัสผ่านไว้เป็น ความลับ และไม่ใช้โปรแกรมคอมพิว เตอร์ ช่วยใน การ
จารหัสผ่านอัตโนมัติ (Save Password) สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่ พนักงานครอบครองอยู่
4.1.6 เพื่ อ ความปลอดภั ย ในการใช้ร ะบบเครือ ข่ ายคอมพิ ว เตอร์ กรณี พนั ก งานพบไวรัส
คอมพิวเตอร์จะต้องแจ้งให้ผู้ดูแล ระบบดาเนินการกาจัดไวรัสโดยเร็ว
4.1.7 พนักงานพึงลบข้อมูลที่ไ ม่จาเป็นต่ อการใช้ งานออกจากเครื่ องคอมพิวเตอร์ส่ วนบุ ค คล
ของตน เพื่อเป็นการ ประหยัดปริมาณหน่วยความจาบนสื่อบันทึกข้อมูล
4.1.8 พนักงานพึงให้ความร่วมมื อและอานวยความสะดวกแก่ ผู้ดูแลระบบในการตรวจสอบ
ระบบความปลอดภัยของ เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุ คคลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รวมทั้งปฏิบัติตามคาแนะน าที่
เกี่ยวข้องกับความ ปลอดภัยในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัท ฯ
4.2 การควบคุมภายในสาหรับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย ฯ
4.2.1 บริษัทจัดให้มีรอบการตรวจสอบระบบสารสนเทศโดยผู้เชี่ยวชาญภายนอกที่เป็นอิสระ
4.2.2 กาหนดนโยบายสาหรับการเชื่อมต่อสาหรับอุปกรณ์พกพาโดยต้องสามารถระบุตัวตน
ของผู้ใช้งานและเครื่องที่ใช้งานได้เก็บข้อมูลของเครื่องที่สามารถเข้าใช้งานและชื่อบุ คคลผู้ เข้าใช้งาน โดยสามารถ
ตรวจสอบรูปแบบการกาหนดการใช้งานและวิธีการระบุตัวตนได้จากประกาศต่อไป
4.2.3 บริษัทดาเนินกิจการภายใต้กฎหมายไทย ดังนั้น การใช้งานระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560
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4.2.4 บริษัทไม่สนับสนุนหรือยินยอมให้พนักงานของบริษัทกระทาความผิด ต่อ
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 และกฎหมายประกอบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
4.2.5 บริษัทจะจัดให้มีชื่อผู้ใช้ (USER ID) และรหัสผ่าน (Password) ให้กับพนักงานที่มี
หน้าที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการเชื่อ มต่อ กับอินเทอร์เน็ต เป็นรายบุคคล และมีกฎ
สาหรับการตั้งรหัสผ่านและใช้งานรหัสผ่าน
4.2.6 รหัสผ่านของพนักงานถือเป็นทรัพย์สินของบริษัท ไม่อนุญาตให้มีการแจ้งรหัสผ่านที่
เป็นข้อมูลส่วนตัวให้กับบุคคลอื่น และพนักงานทุกคนมีหน้าที่ในการป้องกันรหัสผ่านของบริษัท อย่างเคร่งครัด
4.2.7 บริษัทไม่อนุญาตให้ใช้ชื่อและรหัสผ่านร่วมกัน
4.2.8 พนักงานอาจจะได้รับมอบหมายให้เข้าใช้ระบบงานอื่นๆที่บริษัทกาหนดให้ใช้
พนักงานจะต้องปฏิบัติตามกฎการใช้ระบบและเก็บรักษาชื่อและรหัสผ่านไว้ ห้ามมิให้เปิดเผยกับผู้อื่น ยกเว้นได้รับ
อนุมัติจากผู้บังคับบัญชาโดยตรงเป็นลายลักษณ์อักษร
4.2.9 หากจะต้องมีการเลิกใช้ชื่อและรหัสผ่าน ให้แจ้งกับผู้บังคับบัญชาโดยตรงเพื่อทาเรื่อง
ขอเลิกใช้โดยจะต้องกระทาทันทีที่จะเลิกใช้งาน
4.2.10 เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบถื อเป็นทรั พย์สินของบริษัท พนักงานมีหน้าที่
รักษาให้สามารถใช้งานได้ ทั้งนี้รวมไปถึงการ อัพเดท ระบบปฏิบัติการและ โปรแกรมป้องกันไวรัส หรือชุดคาสั่งมา
พึงประสงค์
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ภาคผนวก
ตารางปรับปรุงข้อมูล
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