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นโยบายความมั่นคงปลอดภัยด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อให้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครื อข่ายและคอมพิวเตอร์ ของบริ ษัท ออริ จิน้ พร็ อพเพอร์ ตี ้ จํากัด
(มหาชน) บริ ษัทย่อย และบริ ษัทในเครื อที่ใช้ ระบบสารสนเทศและระบบเครื อข่ายและคอมพิวเตอร์ ร่วมกัน เป็ นไปอย่าง
เหมาะสม มีความมัน่ คงปลอดภัยและสามารถสนับสนุนการดําเนินงานของบริ ษัทได้ อย่างต่อเนื่อง มีการใช้ งานระบบใน
ลักษณะที่ถกู ต้ องสอดคล้ องกับข้ อกําหนดของกฎหมายว่าด้ วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้ อง รวมทังเป็
้ นการป้องกันภัยคุกคามที่อาจก่อให้ เกิดความเสียหายแก่บริ ษัท บริ ษัทฯ จึงกํา หนดนโยบายความมัน่ คง
ปลอดภัยด้ านเทคโนสารสนเทศ ดังนี ้
คานิยาม
คํานิยามในส่วนนี ้เป็ นการให้ คําจํากัดความสําหรับศัพท์ทใี่ ช้ งานในนโยบายและแนวปฏิบตั ใิ นการรักษาความมัน่ คง
ปลอดภัยด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศฉบับนี ้ เพื่อให้ มีความหมายทีช่ ดั เจนและเข้ าใจตรงกัน
“บริษัท” หมายความว่า บริ ษัท ออริ จิ ้น พร็ อพเพอร์ ตี ้ จํากัด (มหาชน) บริ ษัทย่อย และบริ ษัทในเครื อ ที่ใช้ ระบบสารสนเทศ
และระบบเครื อข่ายและคอมพิวเตอร์ ร่วมกัน
“ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล” หมายความว่า ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล ของ บริ ษัท ออริ จิ ้น พร็ อพเพอร์ ตี ้ จํากัด (มหาชน)
“ส่ วนเทคโนโลยีสารสนเทศ” หมายความว่า ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ บริ ษัท ออริ จิ ้น พร็ อพเพอร์ ตี ้ จํากัด (มหาชน)
“ส่ วนจัดการอาคารและบริเวณ” หมายความว่า ส่วนจัดการอาคารและบริเวณ ของ บริ ษัท ออริ จิ ้น พร็ อพเพอร์ ตี ้ จํากัด
(มหาชน)
“ผู้ใช้ งาน” หมายความว่า กรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร ผู้ปฏิบตั ิงาน ผู้ใช้ งานที่เกี่ยวข้ อง และผู้ใช้ งานภายนอก ที่ ได้ รับอนุญาต
ให้ สามารถเข้ าใช้ งานระบบเครื อข่ายของบริ ษัท
“ผู้ปฏิบัติงาน” หมายความว่า ผู้ปฏิบตั ิงาน พนักงาน ลูกจ้ างทดลองงาน และลูกจ้ างชัว่ คราวของบริ ษัท
“ผู้ใช้ งานที่เกี่ยวข้ อง” หมายความว่า บุคคล หรื อนิติบคุ คลที่เป็ นคูส่ ญ
ั ญาของบริษัท ที่เข้ ามาดําเนินกิจกรรมภายในบริษัท
“ผู้ใช้ งานภายนอก” หมายความว่า บุคคล หรื อนิติบคุ คลนอกเหนือจากผู้ปฏิบตั ิงานและผู้ใช้ งานที่เกี่ยวข้ อง
“ผู้ ดู แ ลระบบ” หมายความว่ า ผู้จั ด การส่ว นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ หรื อ ผู้ป ฏิ บัติ ง านอื่ น ที่ ได้ รั บ มอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญ ชาระดับผู้อํานวยการฝ่ ายขึน้ ไป ให้ มีหน้ าที่รับผิดชอบในการพัฒ นา แก้ ไข ปรับปรุ ง และดูแล รักษาระบบ
สารสนเทศ และระบบเครื อข่าย ที่ใช้ งานอยูใ่ นบริ ษัท หรื อหน่วยงานที่มีหน้ าที่ และรับผิดชอบในการดูแลระบบสารสนเทศ
และระบบเครื อข่าย โดยตรง
“สารสนเทศ” หมายความว่า ข้ อเท็จจริงที่ได้ จากข้ อมูลนํามาผ่านการประมวลผลการจัดระเบียบให้ ข้อมูล ซึง่ อาจอยูใ่ น
รูปของตัวเลข ข้ อความ เอกสาร แผนผัง แผนที่ ภาพถ่าย ฟิ ล์ม การบันทึกภาพ การบันทึกเสียง การบันทึกโดยเครื่ อง
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คอมพิวเตอร์ หรื อภาพกราฟิ กให้ เป็ นระบบที่ผ้ ใู ช้ สามารถเข้ าใจได้ ง่าย และสามารถนําไปใช้ ประโยชน์ในการบริ หาร การ
วางแผน การตัดสินใจ และอื่น ๆ
“ระบบสารสนเทศ” หมายความว่า ระบบงานของบริ ษัท ที่ใช้ จดั เก็บ ประมวลผลข้ อมูล และเผยแพร่สารสนเทศซึง่ ทํางาน
ประสานกันระหว่างฮาร์ ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้ อมูล ผู้ใช้ งาน และกระบวนการประมวลผล ให้ เกิ ดเป็ นข้ อมูลสารสนเทศที่
สามารถนําไปใช้ ประโยชน์ในการวางแผน การบริ หาร และการสนับสนุนกลไกการทํางานของบริ ษัท
“ระบบเครือข่ าย” หมายความว่า ระบบที่สามารถใช้ ในการติดต่อสื่อสาร หรื อการส่งข้ อมูลและสารสนเทศระหว่างระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ของบริ ษัท ได้ เช่น ระบบ LAN ระบบ Wireless ระบบ Intranet ระบบ Internet และระบบ
การสือ่ สารอื่นๆ
“สินทรัพย์ ” หมายความว่า ทรัพย์สนิ หรื อสิง่ ใดก็ตามทังที
้ ่มีตวั ตนและไม่มีตวั ตนอันมีมลู ค่าหรื อคุณค่าสําหรับบริ ษัท ได้ แก่
ข้ อ มู ล ระบบข้ อ มูล และสิ น ทรั พ ย์ ด้ า นเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อ สาร อาทิ บุค ลากร ฮาร์ ด แวร์ ซอฟต์ แ วร์
คอมพิวเตอร์ เครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ขา่ ย ระบบสารสนเทศ ระบบเครื อข่าย อุปกรณ์ระบบเครื อข่าย เลขไอพี หรื อซอฟต์แวร์
ที่มีลขิ สิทธิ์ หรื อสิง่ ใดก็ตามที่มีคณ
ุ ค่าต่อบริ ษัท
“ความมั่นคงปลอดภัยด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ” หมายความว่า ความมัน่ คงและความปลอดภัยสําหรับระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศระบบเครื อข่ายของบริ ษัท โดยธํารงไว้ ซงึ่ ความลับ (Confidentiality) ความถูกต้ องครบถ้ วน
(Integrity) และสภาพพร้ อมใช้ งาน (Availability) ของสารสนเทศ รวมทังคุ
้ ณสมบัติอื่น ได้ แก่ ความถูกต้ องแท้ จริ ง
(Authenticity) ความรับผิดชอบ (Accountability) การห้ าม ปฏิเสธความรับผิดชอบ (Non-Repudiation) และความ
น่าเชื่อถือ (Reliability)
“สิทธิ์ของผู้ใช้ งาน” หมายความว่า ระดับชันของการเข้
้
าถึงข้ อมูลสารสนเทศของผู้ปฏิบตั ิงาน และผู้ใช้ งานที่เกี่ยวข้ อง
ได้ แก่ สิทธิ์ทวั่ ไป สิทธิ์พิเศษ และสิทธิ์อื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับระบบสารสนเทศ และระบบเครื อข่ายของบริ ษัท
“การเข้ าถึงหรือควบคุมการใช้ งานสารสนเทศ” หมายความว่า การอนุญาต การกําหนดสิทธิ์ หรื อการมอบอํานาจให้
ผู้ใช้ งาน เข้ าถึงหรื อใช้ งานระบบเครื อข่าย หรื อระบบสารสนเทศ ทังทางอิ
้
เล็กทรอนิกส์และทางกายภาพ ตลอดจนกําหนด
ข้ อปฏิบตั ิเกี่ยวกับการเข้ าถึงโดยมิชอบ
“บัญชีผ้ ใู ช้ งาน” หมายความว่า รหัสพนักงาน อีเมลล์ (E-Mail) บัญชีรายชื่อ (Username) และรหัสผ่าน (Password)
สําหรับผู้ปฏิบตั ิงานผู้ใช้ งานทีเ่ กี่ยวข้ อง และผู้ใช้ งานภายนอก
“เหตุการณ์ ด้านความมั่นคงปลอดภัย” หมายความว่า กรณีที่ระบุการเกิดเหตุการณ์ สภาพของบริ การ หรื อ เครื อข่าย
ที่แสดงให้ เห็นความเป็ นไปได้ ที่จะเกิดการฝ่ าฝื น นโยบายด้ านความมัน่ คงปลอดภัย หรื อมาตรการป้องกันที่ล้มเหลว
หรื อเหตุการณ์อนั ไม่อาจรู้ได้ วา่ อาจเกี่ยวข้ องกับความมัน่ คงปลอดภัย
“สถานการณ์ ด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ไม่ พึงประสงค์ หรื อไม่ อาจคาดคิด ” หมายความว่า สถานการณ์ซึ่งอาจ
ทําให้ ระบบของบริ ษัทถูกบุกรุกหรื อโจมตี และความมัน่ คงปลอดภัยถูกคุกคาม
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“การเข้ ารหั ส (Encryption)” หมายความว่า การนํ าข้ อมูลมาเข้ ารหัสเพื่ อป้องกันการลัก ลอบเข้ ามาใช้ ข้ อมูลผู้ที่
สามารถเปิ ดไฟล์ข้อมูลที่เข้ ารหัสไว้ จะต้ องมี โปรแกรมถอดรหัสเพื่อให้ ข้อมูลกลับมาใช้ งานได้ ตามปกติ
“การยืนยันตัวตน (Authentication)” หมายความว่า ขันตอนการรั
้
กษาความปลอดภัยในการเข้ าใช้ ระบบเป็ นขันตอน
้
ในการพิสจู น์ตวั ตนของผู้ใช้ บริ การระบบทัว่ ไปแล้ ว เป็ นการพิสจู น์โดยใช้ ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน
“SSL (Secure Socket Layer)” หมายความว่า เทคโนโลยีการเข้ ารหัสข้ อมูล เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการสือ่ สาร
หรื อส่งข้ อมูลบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตระหว่างเครื่ องเซิร์ฟเวอร์ กบั เว็บเบราว์เซอร์ หรื อ Application ที่ใช้ งาน
“VPN (Virtual Private Network)” หมายความว่า เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ เสมือนส่วนตัว โดยใช้ การรับส่งข้ อมูลจริง
ซึง่ ในการรับส่งข้ อมูลจะทําการเข้ ารหัสเฉพาะ โดยผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตทําให้ บคุ คลอื่นไม่สามารถอ่านได้ และ
มองไม่เห็นข้ อมูลนันไปจนถึ
้
งปลายทาง
หมวดที่ 1
การกากับดูแลและบริหารจัดการ IT ระดับองค์ กรที่ดี (Governance of Enterprise IT)
การกํากับดูแลด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีจุดมุ่งหมายเพื่อทําให้ แน่ใจว่า บริ ษั ทสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ ที่
กําหนดไว้ ในการจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เป็ นเครื่ องมือในการสนับสนุนการทํางานในองค์กรให้ เป็ นไปด้ วยความ
สะดวก รวดเร็ ว และมีประสิทธิภาพ และสามารถบริ หารจัดการความเสีย่ งที่อาจเกิดขึ ้นจากการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้ งานซึ่งอาจมีปัจจัยจากภายนอกหรื อปั จจัยภายในมากระทบได้ อย่างมีประสิทธิภาพ การบริ หารจัดการด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ดีนนต้
ั ้ องมีการเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการบริ หารงานด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพยากรและข้ อมูลที่มี
ประสิทธิ์ภาพ และแผนรองรับเพื่อสนับสนุนนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมายขององค์กรและการบริ หารความเสี่ยงที่เหมาะสม
รวมทังมี
้ การรายงานและติดตามการดําเนินงาน เพื่อให้ มนั่ ใจว่า เทคโนโลยีที่บริ ษัทนํามาใช้ งาน สามารถช่วยสนับสนุนกล
ยุทธ์ และบรรลุวตั ถุประสงค์ในเชิงธุรกิจและสร้ างศักยภาพในการแข่งขัน รวมทัง้ เพิ่มมูลค่าให้ กับบริ ษัท โดยบริ ษัทต้ อง
พิจารณาดําเนินการเพื่อสนับสนุนแนวทางข้ างต้ น ดังนี ้
นโยบายการรักษาความปลอดภัยด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security Policy)
 บริ ษัทต้ องจัดให้ มีหน้ าที่ดแู ลให้ มีการกําหนดนโยบายความมัน่ คงปลอดภัยด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรและบริ ษัทต้ องทําการสือ่ สารนโยบายดังกล่าวเพื่อสร้ างความเข้ าใจและสามารถปฏิบตั ิตามได้ อย่าง
ถูกต้ องโดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างหน่วยงานด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและหน่วยงานด้ านอื่นภายในบริ ษั ท
เพื่อให้ มีการประสานงานและสามารถดําเนินธุรกิจได้ ตามเป้าหมายที่ตงไว้
ั้
 บริ ษัทต้ องจัดให้ มีการทบทวนนโยบายความมัน่ คงปลอดภัยด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
หรื อเมื่อมีการเปลีย่ นแปลงที่มีผลกระทบต่อการรักษาความปลอดภัยด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริ ษัท
นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk Management)
ต้ องสอดคล้ องกับนโยบายการบริ หารความเสีย่ งองค์กร (Corporate Risk Management) และครอบคลุมในเรื่ อง
ดังต่อไปนี ้
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1. การกําหนดหน้ าที่และความรับผิดชอบในการบริ หารและจัดการความเสี่ยงด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศผู้จัดการ
ส่วนเทคโนโลยีมีหน้ าที่รับผิดชอบในการศึกษา จัดหาวิธีการหรื อแนวทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดความ
เสี่ยงหรื อจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ แล้ วนําเสนอให้ กบั ผู้บริ หารเพื่อพิจารณาในการจัดการความเสี่ยงด้ านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. การระบุความเสีย่ งทีเ่ กี่ยวข้ องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Related Risk)
 ความเสี่ยงด้ านกายภาพและสภาพแวดล้ อม ได้ แก่ ห้ องศูนย์กลางข้ อมูล (Data Center Room)
ซึง่ เป็ นที่จดั เก็บติดตังเครื
้ ่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย(Server) อุปกรณ์เครื อข่ายและอุปกรณ์อื่น ต้ องมี
การควบคุม การเข้ า -ออกและการใช้ งาน การตรวจสอบระบบต่างๆ เช่น ระบบเตือนอุณ หภูมิ
ภายในห้ อง ระบบเตือนอัคคีภยั เป็ นต้ น
 ความเสีย่ งด้ านการใช้ งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ บนเครื่ องคอมพิวเตอร์ ของบริ ษัท เพื่อป้องกันการ
ใช้ งานการติดตังโปรแกรมที
้
่ไม่ปลอดภัย เช่น การดาวน์โหลดโปรแกรมจากภายนอกมาติดตัง้ ซึ่ง
อาจมีมัลแวร์ หรื อไวรัสคอมพิวเตอร์ หรื อมีช่องโหว่เชื่อมต่อเครื อข่ายภายนอก เข้ าโจมตีเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ ที่ใช้ งานหรื อเครื่ องอื่นทีอ่ ยูบ่ นเครื อข่ายเดียวกัน เป็ นต้ น
 ความเสี่ยงด้ านการใช้ งานระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ของบริ ษัท ต้ องมีตรวจสอบและเฝ้าระวัง
การใช้ งานเครื อข่ายภายในและระบบอินเทอร์ เน็ต โดยมีการจัดทําระบบป้องกันการเข้ าถึงและการ
โจมตีจากภายนอกให้ กับ เครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย (Server) และเครื่ องคอมพิวเตอร์ ลูกข่าย
(Client) ที่ผ้ ปู ฏิบัติงานใช้ งาน เช่น ระบบป้องกันการเข้ าออกใช้ งานผ่านอินเทอร์ เน็ต การติดตัง้
โปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ การติดตัง้ Firewall การกรองข้ อมูลรับส่งอีเมล เป็ นต้ น
 ความเสี่ยงด้ านบุคคล ต้ องมีการกําหนดสิทธิ์ การใช้ งานเข้ าถึงระบบเครื่ องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
เครื อข่ายต่างๆ และข้ อมูล ให้ เป็ นไปตามสิทธิ์ ที่พึงมี เพื่อป้องกันการเข้ าแก้ ไขหรื อเปลี่ยนแปลง
ข้ อมูล
3. การประเมินความเสีย่ งทีค่ รอบคลุมถึงโอกาสทีจ่ ะเกิดความเสีย่ ง และผลกระทบที่จะเกิดขึ ้น เพื่อจัดลําดับ
ความสําคัญในการบริ หารจัดการความเสีย่ ง โดยกําหนดความเสีย่ งไว้ 4 ประเภท ดังนี ้
 ความเสีย่ งด้ านเทคนิค ที่อาจเกิดขึ ้นจากคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ถกู โจมตี
 ความเสี่ยงจากผู้ปฏิบัติงาน ที่เกิดขึน้ จากการจัดการสิทธิ์ ที่ไม่เหมาะสม ทําให้ เกิ ดการเข้ าถึง
ข้ อมูลเกินกว่าหน้ าที่ และอาจทําให้ เกิดความเสียหายกับข้ อมูลสารสนเทศได้
 ความเสี่ ย งจากภัย และสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น ที่ เกิ ด ขึ น้ จากภั ย พิ บั ติ ห รื อ ธรรมชาติ รวมทั ง้
สถานการณ์อื่น เช่น กระแสไฟฟ้าขัดข้ อง การชุมนุมประท้ วง เป็ นต้ น
 ความเสี่ยงด้ านบริ หารจัดการ ที่เกิดขึ ้นจากแนวนโยบายที่ทําการใช้ งานอยู่อาจไม่สอดคล้ องกับ
ความเสีย่ งที่อาจเกิดขึ ้น
4.

การกํ าหนดวิธีการหรื อเครื่ องมือในการบริ หารและจัดการความเสี่ยงให้ อยู่ในระดับที่บริ ษัทยอมรับได้ จัดทํา
ตารางลักษณะรายละเอียดความความเสีย่ ง (Description of Risk) โดยมีหวั เรื่ อง ชื่อความเสีย่ ง ประเภทความ
เสีย่ ง ลักษณะความเสีย่ ง ปั จจัยความเสี่ยง และผลกระทบ เป็ นต้ น กําหนดระดับโอกาสการเกิดเหตุการณ์และ
ระดับความรุนแรงของผลกระทบความเสีย่ ง รวมถึงการทําแผนภูมิความเสีย่ ง (Risk Map)
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5.

กําหนดตัวชี ้วัดระดับความเสี่ยงด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk Indicator) รวมถึง
จัดให้ มีการติดตามและรายงานผลตัวชี ว้ ดั ต่อผู้ที่มีหน้ าที่รับผิดชอบ เพื่อให้ สามารถบริ หารและจัดการความ
เสีย่ งได้ อย่างเหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์

หมวดที่ 2
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบ IT (IT Security)
แนวทางปฏิบตั ิเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ IT (Information Security
Policy)
1. วัตถุประสงค์ เพื่อเป็ นการป้องกันการกระทําผิดนโยบายความมัน่ คงปลอดภัยด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. แนวทางปฏิบตั ิ
 ห้ ามใช้ ทรัพยากรและเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อกระทําการอันผิดกฎหมายและขัดต่อศีลธรรมอันดีของ
สังคม เช่น การจัดทําเว็บไซต์เพื่อดําเนินการค้ าขาย หรื อเผยแพร่ สิ่งที่ผิดกฎหมาย หรื อขัดต่อศีลธรรม
อันดี เป็ นต้ น
 ไม่เข้ าใช้ เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ หรื อเครื่ องคอมพิวเตอร์ ด้ วยชื่อบัญชีผ้ ใู ช้ ของผู้อื่น ทังที
้ ่ได้ รับอนุญาต
และไม่ได้ รับอนุญาตจากเจ้ าของชื่อบัญชีผ้ ใู ช้
 ห้ ามเข้ าใช้ ระบบคอมพิวเตอร์ และข้ อมูลที่มีการป้องกันการเข้ าถึงของผู้อื่น เพื่อแก้ ไข ลบ เพิ่มเติม หรื อ
คัดลอก
 ห้ ามเผยแพร่ข้อมูลของผู้อื่น หรื อของหน่วยงาน โดยไม่ได้ รับอนุญาตจากผู้เป็ นจ้ าของข้ อมูลนันๆ
้
 ห้ ามก่อกวน ขัดขวาง หรื อทําลายให้ ทรัพยากรและเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ของบริ ษัทเกิดความเสียหาย
เช่น การส่งไวรั สคอมพิ วเตอร์ การป้อนโปรแกรมที่ ทําให้ เครื่ อ งคอมพิวเตอร์ หรื ออุป กรณ์ เครื อ ข่าย
ปฏิเสธการทํางาน (Denial of Service) เป็ นต้ น
 ห้ ามลักลอบดักรับข้ อมูลในเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ของบริ ษัท และของผู้อื่นที่อยูร่ ะหว่างการรับและส่งใน
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์
 ก่อนการใช้ งานสือ่ บันทึกพกพาต่างๆ หรื อเปิ ดไฟล์ที่แนบมากับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรื อไฟล์ที่ดาวน์
โหลดมาจากอินเทอร์ เน็ต ต้ องมีการตรวจสอบเพื่อหาไวรัสโดยโปรแกรมป้องกันไวรัสก่อนทุกครัง้
 ผู้ใช้ ต้องไม่อนุญาตให้ ผ้ อู ื่นใช้ บญ
ั ชีใช้ งานและรหัสผ่านของตน ในการเข้ าใช้ เครื่ องคอมพิวเตอร์ ร่วมกัน
การจัดโครงสร้ างความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ (Organization of Information Security)
1. วัตถุประสงค์ เพื่อกําหนดกรอบการบริ หารจัดการด้ านความมัน่ คงปลอดภัยของระบบสารสนเทศภายใน
บริ ษัท
2. แนวทางปฏิบตั ิ
 ผู้บริ หารระดับสูง ต้ องรับผิดชอบกํากับดูแลความมัน่ คงปลอดภัยให้ เป็ นไปตามนโยบายและแนวปฏิบตั ิ
ในการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยระบบสารสนเทศของบริ ษัท
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 ผู้จดั การส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้ องกําหนดมอบหมายหน้ าที่ให้ กบั ผู้ปฏิบตั ิงานในส่วนเทคโนโลยี
สารสนเทศ รับผิดชอบการดูแลระบบสารสนเทศที่บริ ษัทใช้ งานให้ มีความมัน่ คงปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศ และควบคุมการปฏิบตั ิงาน เพื่อให้ คงไว้ ซงึ่ นโยบายและแนวปฏิบตั ิในการรักษาความมัน่ คง
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศของบริ ษัท
 ผู้จดั การส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นผู้รับผิดชอบการบริ หารจัดการ กํากับดูแล ติดตาม และทบทวน
ภาพรวมของนโยบายความมัน่ คงปลอดภัยด้ านสารสนเทศของบริ ษัท
 ผู้ป ฏิ บัติ ง านส่ว นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ที่ ได้ รั บ มอบหมายเป็ นผู้ดูแ ลระบบระดับ Administrator
รับผิดชอบต่อระบบที่ดแู ลนัน้ จะต้ องทําหน้ าที่ตรวจสอบดูแลระบบความปลอดภัยในการใช้ งานของ
ระบบด้ วย และเมื่อมีสถานการณ์ด้านความมัน่ คงปลอดภัยที่ไม่พงึ ประสงค์หรื อไม่อาจคาดคิด จะต้ อง
ดําเนินการแก้ ไขและรายงานต่อผู้บงั คับบัญชา
 ผู้ใช้ งาน และหน่วยงานทัง้ ภายในและภายนอก ต้ องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายและแนว
ปฏิบัติของบริ ษั ท ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศของบริ ษั ท รวมทัง้ จะต้ องไม่
กระทําการละเมิดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
การสร้ างความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศด้ านบุคลากร (Human Resource Security)
1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ งานเข้ าใจนโยบาย หน้ าที่และความรับผิดชอบในการใช้ งานระบบสารสนเทศของบริ ษัท
2. แนวทางปฏิบตั ิ
 ต้ องกําหนดหน้ าที่และความรับผิดชอบทางด้ านความมัน่ คงปลอดภัยระบบสารสนเทศอย่างเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรสําหรับบุคคลหรื อหน่วยงานภายนอกที่วา่ จ้ างมาปฏิบตั ิงาน และจะต้ องสอดคล้ องกับ
นโยบายความมัน่ คงปลอดภัยด้ านระบบสารสนเทศของบริ ษัท
 ต้ องมีการลงนามในสัญญาระหว่างผู้ปฏิบตั ิงานและหน่วยงาน ว่าจะไม่เปิ ดเผยความลับของบริ ษัท
(Non-Disclosure Agreement: NDA) โดยการลงนามนี ้จะเป็ นส่วนหนึง่ ของการว่าจ้ างผู้ปฏิบตั ิงาน
นันๆ
้ ทังนี
้ ้ ต้ องมีผลผูกพันทังในขณะที
้
่ทํางานและผูกพันต่อเนื่องเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ภายหลัง
จากที่สิ ้นสุดการว่าจ้ างแล้ ว
 เพื่อให้ การบริ หารจัดการบัญชีผ้ ใู ช้ งานเป็ นไปอย่างถูกต้ องและเป็ นปั จจุบนั ที่สดุ ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ต้ องแจ้ งให้ ผ้ จู ดั การส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศทราบทันที เมื่อมีเหตุดงั นี ้
 การว่าจ้ างงาน
 การเปลีย
่ นแปลงสภาพการว่าจ้ างงาน
 การลาออกจากงาน หรื อการสิ ้นสุดการเป็ นกรรมการและผู้ปฏิบต
ั ิงานของบริ ษัท
 การโยกย้ ายหน่วยงาน
 ต้ องให้ ผ้ ใู ช้ งานและหน่วยงานภายนอกที่วา่ จ้ างมาปฏิบตั ิงานรับทราบนโยบายทีเ่ กี่ยวข้ องกับการรักษา
ความมัน่ คงปลอดภัยด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ผู้ปฏิบตั ิงานใหม่ของบริษัทต้ องได้ รับการอบรมเกี่ยวกับนโยบายการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยด้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยควรเป็ นส่วนหนึง่ ของการปฐมนิเทศ
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 หลังจากเปลีย่ นแปลงหรื อยกเลิกการจ้ างงาน หรื อสิ ้นสุดโครงการ ต้ องยกเลิกการเข้ าถึงข้ อมูลในระบบ
สารสนเทศทันที
การบริหารจัดการสินทรัพย์ สารสนเทศ (Asset Management)
การควบคุ ม การใช้ งานเครื่ องคอมพิ ว เตอร์ และอุ ป กรณ์ คอมพิ ว เตอร์ (Computer and Peripheral Access
Control)
1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ งานได้ รับทราบถึงหน้ าที่และความรับผิดชอบในการใช้ งานเครื่ องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ของบริ ษัท รวมทังทํ
้ าความเข้ าใจตลอดจนปฏิบตั ิตามอย่างเคร่งครัด อันจะเป็ นการป้องกัน
ทรัพยากรและข้ อมูลของบริ ษัทให้ มีความปลอดภัย ถูกต้ องและมีความพร้ อมใช้ งานอยูเ่ สมอ
2. แนวทางปฏิบตั ิ
 ผู้ใช้ งานเครื่ องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ของบริ ษัท ต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบสินทรัพย์ที่ใช้ งาน
 ห้ ามใช้ เครื่ องคอมพิวเตอร์ และระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ของบริษัทเพื่อประกอบธุรกิจการค้ า หรื อ
บริ การใดๆ ที่เป็ นของส่วนตัวและไม่เหมาะสม
 ไม่อนุญาตให้ ผ้ ใู ช้ งาน ทําการติดตังและแก้
้
ไขเปลีย่ นแปลงโปรแกรม ในเครื่ องคอมพิวเตอร์ ของบริษัท
เว้ นแต่ได้ รับคําปรึกษาหรื อคําแนะนําจากผู้ดแู ลระบบ หรื อได้ รับอนุญาตจากผู้มีอาํ นาจสูงสุดของ
หน่วยงาน
 ห้ ามดัดแปลงแก้ ไขส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่ องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ตอ่ พ่วง เว้ นแต่ได้ รับความ
เห็นชอบจากผู้ดแู ลระบบ หรื อหน่วยงานที่รับผิดชอบ และผู้ใช้ งานต้ องรักษาสภาพของเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ตอ่ พ่วงให้ มีสภาพเดิม
 ผู้ใช้ งานต้ องไม่เก็บหรื อใช้ อปุ กรณ์คอมพิวเตอร์ ในสถานที่ที่มคี วามร้ อน ชื ้น มีฝนุ่ ละออง และต้ องระวัง
การตกกระทบ
 ไม่ใช้ หรื อวางอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทกุ ชนิดใกล้ สงิ่ ที่เป็ นของเหลว ใกล้ สนามแม่เหล็ก ไฟฟ้าแรงสูง ในที่
มีการสัน่ สะเทือน และในสภาพแวดล้ อมที่มีอณ
ุ หภูมิสงู กว่า 37 องศาเซลเซียส
 ในการเคลือ่ นย้ ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ควรทําด้ วยความระมัดระวัง ไม่วางของหนัก ทับ หรื อโยน
 ไม่เคลือ่ นย้ ายเครื่ องขณะทีฮ่ าร์ ดดิสก์กําลังทํางาน หรื อขณะเปิ ดใช้ งานอยู่
 หลีกเลีย่ งของแข็งกดสัมผัสหน้ าจอคอมพิวเตอร์ ซงึ่ อาจทําให้ เป็ นรอยขีดข่วน หรื อแตกเสียหายได้ และ
ควรเช็ดทําความสะอาดหน้ าจอคอมพิวเตอร์ อย่างเบามือที่สดุ และเช็ดไปในทางเดียวกัน ห้ ามเช็ดแบบ
หมุนวนเพราะจะทําให้ หน้ าจอมีรอยขีดข่วนได้
 ผู้ใช้ งานที่พ้นสภาพพนักงาน หรื อสิ ้นสุดระยะเวลาการยืมต้ องคืนเครื่ องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ที่รับผิดชอบทังหมดต่
้
อหน่วยงานที่รับผิดชอบในสภาพที่พร้ อมใช้ งาน
 การเคลือ่ นย้ ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อการปฏิบตั ิงานภายนอกสํานักงาน ให้ ผ้ ใู ช้ งานปฏิบตั ติ าม
ข้ อกําหนดการนําทรัพย์สนิ ของบริ ษัทออกนอกบริษัท
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 ผู้ใช้ งานมีหน้ าที่รับผิดชอบในการป้องกันการสูญหาย ไม่วางเครื่ องทิ ้งไว้ ในที่สาธารณะ หรื อบริ เวณที่มี
ความเสีย่ งต่อการสูญหาย
การควบคุมการใช้ งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software License)
1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ งานตระหนักถึงหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการใช้ งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตลอดจนเข้ าใจการ
ใช้ โปรแกรมที่ถกู ต้ องลิขสิทธิ์และปฏิบตั ิตามแนวทางปฏิบตั ิอย่างเคร่งครัด รวมถึงการใช้ งานโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ให้ มีความมัน่ คงปลอดภัยและสอดคล้ องกับพระราชบัญญัติวา่ ด้ วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ และกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
2. แนวทางปฏิบตั ิ
 ข้ อกําหนดสําหรับผู้ดแู ลระบบ
 มีหน้ าที่รับผิดชอบในการควบคุม ดูแลการใช้ งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตลอดจนจัดสรรการ
ใช้ งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ภายในบริ ษัทตามสิทธิ์การใช้ งานที่กําหนด
 มีหน้ าที่ รับผิด ชอบในการติด ตัง้ และอัพ เกรดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้ แก่ผ้ ใู ช้ งาน ตามวัน
เวลาที่นดั หมาย
 ทํ า การถอดและยกเลิ ก สิ ท ธิ์ ก ารใช้ ง านโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ท ัน ที เมื่ อ บริ ษั ท และ/หรื อ
หน่วยงาน แจ้ งยกเลิกและ/หรื อย้ ายสิทธิ์การใช้ งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 ข้ อกําหนดสําหรับผู้ใช้ งาน
 ต้ องใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ อย่างเช่นวิญญูชนพึงจะใช้ ทรัพย์สินของตนเอง โดยไม่นําไปใช้
ในทางที่ผิดกฎหมายหรื อละเมิดกฎหมายต่อบุคคลอื่นอันเป็ นต้ นเหตุให้ เกิดความเสียหาย
ขึ ้นกับบริ ษัท
 โปรแกรมที่ถูก ติดตังบนเครื
้
่ องคอมพิวเตอร์ ของบริ ษัท เป็ นโปรแกรมที่ได้ ซื ้อลิขสิทธิ์ ถูกต้ อง
ตามกฎหมาย ดัง นั น้ ห้ ามผู้ ใช้ งานคัด ลอกโปรแกรมต่ า งๆ และนํ า ไปติ ด ตัง้ บนเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ หรื อแก้ ไขหรื อนําไปให้ ผ้ อู ื่นใช้ งาน
 ห้ ามคัดลอก จําหน่าย เผยแพร่ โปรแกรมที่ละเมิดลิขสิทธิ์ และชุดคําสัง่ ที่จด
ั ทําขึ ้นโดยไม่ได้ รับ
อนุญาต โดยเฉพาะการนําไปใช้ เพื่อเป็ นเครื่ องมือในการกระทําความผิดทางกฎหมาย
 ห้ ามนําโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ไม่ชอบด้ วยกฎหมายมาติดตังใช้
้ งานบนเครื่ องคอมพิวเตอร์
ของบริ ษั ท อย่างเด็ด ขาด กรณี ผ้ ูใช้ งานนํ าโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ อื่ น ใดนอกเหนื อไปจาก
โปรแกรมที่บริ ษัทมีอยู่ มาใช้ งานบนระบบคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะมี Licensed Software หรื อ
Freeware ก็ตาม หากมีความเสียหายหรื อละเมิดเกิดขึ ้นผู้ใช้ งานจะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบแต่
เพียงผู้เดียว
 การติ ดตัง้ ใช้ งาน การยกเลิกการใช้ งาน การโอนย้ าย และการคืน เครื่ องคอมพิ วเตอร์ และ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้ ผ้ ใู ช้ งานขอแจ้ งความประสงค์ในแต่ละกรณีให้ ผ้ มู ีอํานาจพิจารณา
อนุมตั ิ และผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นผู้รับผิดชอบในการดําเนินการให้ เป็ นไป
ตามที่ได้ รับอนุมตั ิในแต่ละกรณี
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การควบคุมสินทรัพย์ ด้านสารสนเทศและการเข้ าใช้ งานระบบคอมพิวเตอร์
3. แนวทางปฏิบตั ิ
ต้ องควบคุมไม่ให้ สนิ ทรัพย์ด้านสารสนเทศ ได้ แก่ เอกสาร สือ่ บันทึกข้ อมูล คอมพิวเตอร์ และข้ อมูลสารสนเทศ
อยูใ่ นสภาวะเสีย่ งต่อการเข้ าถึงได้ โดยผู้ซงึ่ ไม่มีสทิ ธิ์ ขณะที่ไม่มีผ้ ใู ช้ งานอุปกรณ์ และต้ องกําหนดให้ ผ้ ใู ช้ งานออก
จากระบบสารสนเทศเมื่อว่างเว้ นจากการใช้ งาน ดังต่อไปนี ้
 ออกจากระบบสารสนเทศ (Log out) โดยทันทีเมื่อเสร็ จสิ ้นงาน
 มีการป้องกันเครื่ องคอมพิวเตอร์ โดยใช้ การพิสจู น์ตวั ตนที่เหมาะสมก่อนเข้ าใช้ งาน
 ต้ องจัดเก็บและสํารองข้ อมูลสารสนเทศที่มีความสําคัญของหน่วยงานไว้ ในที่ที่ปลอดภัย การจัดเก็บ
ข้ อมูลของผู้ใช้ งาน จะจัดเก็บได้ อยูใ่ นรูปแบบดังนี ้
 ในฐานข้ อ มูล ของระบบ Application นัน้ ๆ ที่ จัด เก็ บ ภายใน Data Center ของบริ ษั ท การ
Export ข้ อมูลออกมาจากระบบ Application ไม่สามารถทําได้
 สามารถจัดเก็บใน Shared File (Drive กลาง) ใน Folder ตามสิทธิ์ที่ได้ รับ
 ปิ ดเครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่ตนเองใช้ งานอยูเ่ มื่อไม่มีการใช้ งานนานเกิน 1 ชัว่ โมง หรื อเมื่อใช้ งานประจําวัน
เสร็ จสิ ้นงาน เว้ นแต่เครื่ องคอมพิวเตอร์ นนเป็
ั ้ นเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายให้ บริ การที่ต้องใช้ งานตลอด
24 ชัว่ โมง
 การตัง้ ค่า Screen Saver ของเครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่ตนเองใช้ งาน ให้ มี การล็อค (Lock) หน้ าจอโดย
อัตโนมัติหลังจากไม่ใช้ งานเครื่ องคอมพิวเตอร์ เกินกว่า 10 นาที
 ให้ มีการขออนุมัติจากผู้มีอํานาจสูงสุดของฝ่ ายขึ ้นไป ในกรณี ที่ต้องการนําทรัพย์สินด้ านสารสนเทศ
ต่างๆ เช่น เอกสาร สื่อบันทึกข้ อมูล อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ตา่ งๆ ออกนอกบริ ษัททุกครัง้ โดยปฏิบตั ิตาม
ข้ อกําหนดการนําทรัพย์สนิ ของบริ ษัทออกนอกบริ ษัท
 ระมัดระวังและดูแลทรัพย์สินของบริ ษัท ที่ต นเองใช้ งานเสมือนเป็ นทรัพย์สินของตนเอง หากเกิดความ
สูญหายโดยประมาทเลินเล่อ ต้ องรับผิดชอบหรื อชดใช้ ตอ่ ความเสียหายนัน้
การใช้ งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ การรับส่งข้ อมูลข่าวสารด้ วยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สามารถสนับสนุนการปฏิบตั ิงานและเป็ นไปอย่าง
ถูกต้ อง สะดวก รวดเร็ว ทันสถานการณ์ มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ภายใต้ ข้อกําหนดของกฎหมาย ระเบียบ
ข้ อบังคับ และมาตรการรักษาความปลอดภัยข้ อมูลข่าวสารของบริ ษัท ตลอดจนเพื่อให้ ผ้ ใู ช้ งานเข้ าใจถึง
ความสําคัญและตระหนักถึงปั ญหาที่เกิดขึ ้นจากการใช้ บริ การจดหมายอิเล็กทรอนิกส์บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
โดยผู้ใช้ จะต้ องเข้ าใจกฎเกณฑ์ตา่ งๆ ที่ผ้ ดู แู ลระบบวางไว้ ไม่ละเมิดสิทธิ์ หรื อกระทําการใดๆ ที่จะสร้ างปั ญหา
หรื อไม่เคารพกฎเกณฑ์ทวี่ างไว้ และจะต้ องปฏิบตั ติ ามคําแนะนําของผู้ดแู ลระบบอย่างเคร่งครัด

2. แนวทางปฏิบตั ิ
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 ผู้ใช้ บริ การจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ จะต้ องไม่กระทําการละเมิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้ วยการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พระราชบัญญัติวา่ ด้ วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
และนโยบายและข้ อกําหนดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่บริ ษัทกําหนด
 หน่ ว ยงานหรื อ ผู้ ปฏิ บั ติ ง านผู้ ใช้ บริ ก ารจดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องบริ ษั ท จะต้ องใช้ จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อผลประโยชน์ของบริ ษัท
 ผู้ปฏิบตั ิงานจะได้ รับสิทธิ์ในการใช้ บริ การจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยทางผู้ดแู ลระบบจะเป็ นผู้ทําการ
ลงทะเบียนผู้ใช้ บริ การจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายชื่อผู้ปฏิบตั ิงานที่ได้ รับแจ้ งมาจากฝ่ ายทรัพยากร
บุคคล
 ไม่ใช้ ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email Address) ของผู้อื่นเพื่ออ่าน หรื อรับส่งข้ อความ เว้ นแต่จะ
ได้ รับการยินยอมจากเจ้ าของผู้ใช้ บริ การ และให้ ถือว่าเจ้ าของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เป็ นผู้รับผิดชอบ
ต่อการใช้ งานในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของตน
 การใช้ งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้ งานต้ องไม่ปลอมแปลงชื่อบัญชีผ้ สู ง่ หรื อบัญชีผ้ ใู ช้ งานอื่น
 การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้ กบั ผู้รับบริ การตามภารกิจของบริ ษัท ผู้ใช้ งานจะต้ องใช้ ระบบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ของบริ ษัทเท่านัน้ ห้ ามไม่ให้ ใช้ ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์อื่น เว้ นแต่ในกรณีที่ระบบ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของบริ ษัทขัดข้ อง และต้ องได้ รับอนุญาตจากผู้บงั คับบัญชาแล้ วเท่านัน้
 การใช้ งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ต้ องใช้ ภาษาสุภาพ ไม่ขดั ต่อศีลธรรมอันดีงาม ไม่ทําการปลุกปั่ น ยัว่
ยุ เสียดสี ส่อไปในทางผิดกฎหมาย และผู้ใช้ งานต้ องไม่สง่ ข้ อความที่เป็ นความคิดเห็นส่วนบุคคล โดย
อ้ างเป็ นความเห็นของบริ ษัท หรื อก่อให้ เกิดความเสียหายต่อบริ ษัท
 ห้ ามใช้ ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของบริ ษัท เพื่อเผยแพร่ ข้ อมูล ข้ อความ รูปภาพ หรื อสิง่ อื่นใด ซึง่ มี
ลักษณะขัดต่อศีลธรรมอันดีงาม ความมัน่ คงของประเทศ กฎหมาย หมิ่นต่อสถาบันพระมหากษัตริ ย์
หรื อกระทบต่อการดําเนินงานของบริ ษัท ตลอดจนเป็ นการรบกวนผู้ใช้ งานอื่นรวมทังผู
้ ้ รับบริ การของ
บริ ษัท
 ห้ ามผู้ใช้ บริ การนําที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ไปใช้ ในกิจการงานส่วนบุคคล เช่น ธุรกิจส่วนตัว ใช้
สมัครเครื อข่ายสังคมออนไลน์ เป็ นต้ น หากตรวจพบว่ามีการกระทําดังกล่าว ให้ ถือว่าเจ้ าของจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ หรื อเจ้ าของผู้ใช้ บริ การ เป็ นผู้รับผิดชอบการกระทําดังกล่าว
 ห้ ามกระทําการอันที่จะสร้ างปั ญหาในการใช้ ทรัพยากรของระบบ เช่น การสร้ างจดหมายลูกโซ่ (Chain
mail) การส่งจดหมายจํ า นวนมาก (Spam mail) การส่ง จดหมายต่ อ เนื่ อ ง (Letter bomb) การส่ง
จดหมายเพื่อการแพร่กระจายไวรัสคอมพิวเตอร์ เป็ นต้ น
 ห้ ามส่งข้ อมูลข่าวสารอันเป็ นความลับของบริ ษัทให้ กบั บุคคลอื่นหรื อหน่วยงานที่ไม่เกี่ยวข้ องกับภารกิจ
ของบริ ษัท
 การส่ง ข้ อ มูล ข่า วสารที่ เป็ น ความลับ บริ ษั ท ควรมี ก ารเข้ า รหัส ข้ อ มูล ข่า วสารนัน้ และไม่ ค วรระบุ
ความสําคัญของข้ อมูลลงในหัวข้ อจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
 กรณี ได้ รับการร้ องเรี ยน ร้ องขอ หรื อพบเหตุอนั ไม่ชอบด้ วยกฎหมาย ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะทําการยกเลิก
หรื อระงับการบริ การชัว่ คราวแก่ผ้ ปู ฏิบตั ิงานนันๆ
้ เพื่อทําการสอบสวน และตรวจสอบสาเหตุ
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 หากผู้ใช้ บริ การพบการกระทําที่ไม่เหมาะสม หรื อเข้ าข่ายการกระทําความผิด เกิดขึ ้นในบริ ษัท ให้ แจ้ ง
เบาะแสไปที่ช่องทางการรับแจ้ งเบาะแสของบริ ษัท
 การกระทําใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการเผยแพร่ ทังในรู
้ ปแบบของจดหมายอิเ ล็กทรอนิกส์ และโฮมเพจของ
ผู้ใช้ บริ การ ให้ ถือเป็ นการกระทําที่อยู่ภายใต้ ความรับผิดชอบของผู้ใช้ บริ การเท่านัน้ ผู้ดแู ลระบบและ
บริ ษัทไม่มีสว่ นเกี่ยวข้ องใดๆ
การควบคุมการเข้ าถึงข้ อมูลและระบบสารสนเทศ (Access Control) การใช้ งานระบบเครือข่ ายของบริษัท
1. วัตถุประสงค์
เพื่อกําหนดมาตรการในการใช้ งานระบบอินเทอร์ เน็ตผ่านระบบเครื อข่ายของบริ ษัท เพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพ
และมีความมัน่ คงปลอดภัย และเพื่อให้ ผ้ ใู ช้ งานมีความตระหนักในการใช้ งานเว็บไซต์ตา่ งๆ ผ่านระบบ
เครื อข่ายของบริษัท
2. แนวทางปฏิบตั ิ
 ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้ องกําหนดเส้ นทางการเชื่ อมต่อระบบเครื อข่ายเพื่อการเข้ าใช้ งานระบบ
อินเทอร์ เน็ต โดยต้ องผ่านระบบรักษาความปลอดภัย ได้ แก่ Firewall หรื อ Proxy เป็ นต้ น
 เครื่ องคอมพิวเตอร์ ของบริ ษัท ก่อนทําการเชื่อมต่อระบบเครื อข่าย ต้ องมีการติดตังโปรแกรมป้
้
องกัน
ไวรัสและทําการอุดช่องโหว่ของระบบปฏิบตั ิการก่อน
 หลังจากใช้ งานระบบอินเทอร์ เน็ตเสร็ จแล้ ว ให้ ผ้ ใู ช้ งานทําการปิ ดเว็บบราวเซอร์ เพื่อป้องกันการเข้ าใช้
งานโดยบุคคลอื่น
 ผู้ใช้ งานต้ องเข้ าถึงแหล่งข้ อมูลตามสิทธิ์ที่ได้ รับตามหน้ าที่ความรับผิดชอบเพื่อประสิทธิภาพของระบบ
เครื อข่ายและความปลอดภัยของบริ ษัท
 ห้ ามผู้ใช้ งานเปิ ดเผยข้ อมูลสําคัญที่เป็ นความลับของบริ ษัท ยกเว้ นเป็ นไปตามหลักเกณฑ์การเปิ ดเผย
อย่างเป็ นทางการของบริ ษัท
 ผู้ใช้ ต้องระมัดระวังการดาวน์โหลดโปรแกรมใช้ งานระบบอินเทอร์ เน็ต ซึ่งรวมถึงการดาวน์โหลดเพื่อ
ปรับปรุงโปรแกรมต่างๆ ต้ องเป็ นไปโดยไม่ละเมิดลิขสิทธิ์หรื อทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
 ผู้ใช้ งานมีหน้ าที่ตรวจสอบความถูกต้ องและความน่าเชื่อถือของข้ อมูลคอมพิวเตอร์ ที่อยูบ่ นอินเทอร์ เน็ต
ก่อนนําไปใช้ งาน
 ผู้ใช้ งานต้ องไม่ใช้ เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตของบริ ษัท เพื่อประโยชน์ในเชิงธุรกิจส่วนตัว และเข้ าสูเ่ ว็บไซต์ที่
ไม่เหมาะสม เช่น เว็บ ไซต์ ที่ ขัด ต่อศี ลธรรมอันดี เว็บ ไซต์ ที่มี เนื อ้ หาเป็ น ภัย ต่อความมั่นคงของชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริ ย์ เว็บไซต์ที่เป็ นภัยต่อสังคม เว็บไซต์ลามกอนาจาร เป็ นต้ น
 ผู้ใช้ งานจะต้ องใช้ ระบบอินเทอร์ เน็ต ในลักษณะที่ไม่เป็ นการละเมิดของบุคคลอื่นๆ และจะต้ องไม่
ก่ อ ให้ เกิ ด ความเสี ย หายขึ น้ ต่ อ บริ ษั ท รวมทัง้ จะต้ อ งไม่ ก ระทํ า การใดอัน เข้ า ข่ า ยความผิ ด ตาม
พระราชบัญญัติว่าด้ วยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องโดยเด็ดขาด ทังนี
้ ้
การใช้ ระบบอินเทอร์ เน็ตเพื่อการปฏิบตั ิงานของบริ ษัทในทุกกรณี ผู้ใช้ งานจะต้ องปฏิบตั ิตามขันตอน
้
การปฏิบตั ิที่บริ ษัทกําหนดไว้ อย่างเคร่งครัด
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การควบคุมการเข้ ารหัสข้ อมูล (Cryptographic Control)
1. วัตถุประสงค์
เพื่อควบคุมบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้ องมิให้ เข้ าถึง ล่วงรู้ หรื อแก้ ไขเปลีย่ นแปลง ข้ อมูลหรื อการทํางานของระบบ
สารสนเทศในส่วนทีม่ ิได้ มีอาํ นาจหน้ าที่เกี่ยวข้ อง
2. แนวทางปฏิบตั ิ
 การบริ หารจัดการข้ อมูล
 ต้ อ งมี ก ารจั ด ลํ า ดับ ชัน้ ความลับ ต้ อ งมี ก ารแบ่ ง ประเภทของข้ อ มู ล ตามภารกิ จ และการ
จัดลําดับความสําคัญของข้ อมูล กําหนดวิธีบริ หารจัดการกับข้ อมูลแต่ละประเภท รวมถึง
กําหนดวิธีปฏิบตั ิกบั ข้ อมูลลับหรื อข้ อมูลสําคัญก่อนการยกเลิกหรื อการนํากลับมาใช้ ใหม่
 ลําดับชันนความลั
้
บของข้ อมูล เนื่องจากข้ อมูลมีความหลากหลายและมี
ผลกระทบ มีนยั สําคัญต่อบริ ษัทไม่เท่ากัน ดังนันจึ
้ งกําหนดชันของข้
้
อมูล
ของบริ ษัท ดังนี ้
 ชั น้ ที่ 1 หมายถึ ง ข้ อมู ล ที่ ส ามารถเปิ ดเผยและเผยแพร่ สู่
สาธารณชนได้ ผ่านช่องทางของบริ ษัท เช่น เว็บไซต์ของบริ ษัท
แอปพลิเคชั่นของบริ ษั ท รายงานประจําปี งบการเงิน เป็ นต้ น
โดยเป็ นการเปิ ดเผยเพื่อประโยชน์ของบริ ษัท และ/ หรื อตามที่
กฎหมาย กฎระเบียบ หรื อข้ อบังคับจากหน่วยงานกํากับดูแลได้
กําหนดไว้
 ชันที
้ ่ 2 ข้ อมูลที่ใช้ ภายในบริ ษัทเท่านัน้ (Internal Use) หมายถึง
ข้ อมูลที่ใช้ ภายในบริ ษัทเท่านัน้ โดยข้ อมูลเหล่านี ห้ ากเปิ ดเผย
ออกสูส่ าธารณชนอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบตั ิงานของบริ ษัท
และอาจทํ า ให้ เกิ ด ความเสี ย หายแก่ บ ริ ษั ท ได้ เช่ น ระเบี ย บ
นโยบาย คูม่ ือปฏิบตั ิงาน ประกาศต่างๆ เป็ นต้ น ดังนันข้
้ อมูลใน
ชันนี
้ ้ต้ องได้ รับการป้องกันการเข้ าถึงจากบุคคลภายนอก เว้ นแต่
มีคําสัง่ ทางกฎหมาย คํา สัง่ ทางปกครอง และ/หรื อ การได้ รับ
อนุมตั ิให้ ทําการเปิ ดเผยโดยผู้บงั คับบัญชาสูงสุดของฝ่ ายงาน
และ/หรื อ แผนกเจ้ าของข้ อ มู ล อย่ า งเป็ นลายลัก ษณ์ อัก ษร
เพื่อให้ ปิดเผยข้ อมูลชันที
้ ่2
 ชัน้ ที่ 3 ข้ อมูลที่เป็ นความลับ (Confidential) หมายถึงข้ อมูลที่
เป็ นความลับและเปิ ดเผยสําหรั บกลุม่ คนเฉพาะกลุ่มเท่านันซึ
้ ่ง
กําหนดโดยฝ่ ายงานและ/หรื อแผนกเจ้ าของข้ อมูลและต้ องได้ รับ
การอนุญ าตและอนุมัติโดยผู้บังคับบัญ ชาสูงสุดของฝ่ ายงาน
และ/หรื อแผนกเจ้ าของข้ อมูลอย่างเป็ นลายลักษณ์ อักษร ซึ่ง
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ข้ อมูลในชันนี
้ ้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจอย่างมีนยั สําคัญ และหาก
เกิดการรั่วไหล หรื อเปิ ดเผยของ ข้ อมูลอาจนําไปสูค่ วามเสียหาย
ที่มีนยั สําคัญต่อบริ ษัท เช่น ข้ อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ า ข้ อมูล
ส่วนบุคคลของพนักงาน ผู้บริ หาร กรรมการ และผู้มีสว่ นได้ เสีย
ขององค์ กร แผนดํ าเนิ นธุรกิ จ แผนการตลาด แผนการจัด หา
ที่ดินรายการส่งเสริ มการขายที่รับอนุมตั ิแต่ ยงั ไม่มีการประกาศ
อย่างเป็ นทางการ เป็ นต้ น ข้ อมูลเหล่านีต้ ้ องได้ รับการป้องกัน
การเข้ า ถึ ง จากบุ ค คลภายนอกและบุค คลภายในที่ ไม่ ได้ รั บ
อนุ ญ าต หากต้ องเปิ ดเผยข้ อมู ล นื่ อ งจากข้ อกํ า หนดทาง
กฎหมาย ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร (CEO) ต้ องลงนามอนุญาต
อย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อให้ ปิดเผยข้ อมูลชันที
้ ่3
 ชัน้ ที่ 4 ข้ อ มู ล ที่ เป็ นความลับ พิ เศษ (Top Secret) หมายถึ ง
ข้ อมูลที่เป็ นความลับสูงสุดของกิจการ ซึ่งข้ อมูลเหล่านีจ้ ะถูก
จํากัดการเข้ าถึงเพียงแค่ผ้ บู ริ หารระดับสูงเท่านัน้ เนื่องจากเป็ น
ข้ อมูลที่มีความสําคัญ ต่อการดําเนิน ธุรกิ จ การตัดสินใจ หรื อ
การกําหนดทิศทางของบริ ษัทในอนาคต ซึ่งข้ อมูลเหล่านีล้ ้ วน
ส่งผลต่อการดํ าเนิ น ธุรกิ จ และหากเกิ ด การรั่ วไหลของข้ อ มูล
อาจทําไปสู่การสูญ เสียความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิ จ
หรื อสูญเสียรายได้ อย่างร้ ายแรง เช่น แผนการขยายธุรกิจและ
แผนการลงทุน ข้ อมูลโครงการที่อยู่ระหว่างการพฒนา ข้ อมูล
ความลับ ทางการค้ า แผนกลยุท ธ์ เป็ น ต้ น ข้ อมูลเหล่า นี ต้ ้ อ ง
ได้ รั บ การป้ อ งกั น การเข้ าถึ ง บุ ค คลต่ า งๆ อย่ า ง สู ง สุ ด ทั ง้
บุคคลภายนอกและบุคคลภายในที่ไม่ได้ รับอนุญ าต หากต้ อง
เปิ ดเผยข้ อมู ล เนื่ อ งจากข้ อ กํ า หนดทางกฎหมาย ประธาน
กรรมการบริ ษั ท ต้ องลงนามอย่างเป็ น ลายลัก ษณ์ อัก ษร เพื่ อ
อนุญาตให้ เปิ ดเผยข้ อมูลชันที
้ ่4






การรับส่งข้ อมูลสําคัญผ่านระบบเครื อข่ายสาธารณะ ต้ องได้ รับการเข้ ารหัส (Encryption) ที่
เป็ นมาตรฐานสากล เช่น การใช้ SSL(Secure Socket Layer) การใช้ VPN (Virtual Private
Network) เป็ นต้ น
ต้ องมี ม าตรการควบคุ ม ความถู ก ต้ องของข้ อมู ล ที่ จั ด เก็ บ (Storage) นํ า เข้ า (Input)
ประมวลผล (Operate) และแสดงผล (Output) ในกรณีที่มีการจัดเก็บข้ อมูลเดียวกันไว้ หลาย
ที่ (Distributed Database) หรื อมีการจัดเก็บชุดข้ อมูลที่มีความสัมพันธ์กนั ต้ องมีการควบคุม
ให้ ข้อมูลมีความถูกต้ องครบถ้ วนตรงกัน
ควรมีมาตรการรักษาความปลอดภัยข้ อมูลในกรณีที่นําเครื่ องคอมพิวเตอร์ ออกนอกพื ้นที่ของ
บริ ษัท เช่น ส่งซ่อม เป็ นต้ น หรื อทําลายข้ อมูลที่เก็บอยูใ่ นสือ่ บันทึกก่อน
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 การควบคุมการกําหนดสิทธิ์ให้ ผ้ ใู ช้ งาน (User Privilege)
 ต้ องควบคุมการเข้ าถึงข้ อมูลและอุปกรณ์ ในการประมวลผลข้ อมูล โดยคํา นึงถึงการใช้ งาน
และความมั่นคงปลอดภัยในการใช้ งานระบบสารสนเทศ กําหนดกฎเกณฑ์ ที่เกี่ ยวกับการ
อนุญาตให้ เข้ าถึง กําหนดสิทธิ์เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ งานในทุกระดับได้ รับรู้ เข้ าใจ และสามารถปฏิบตั ิ
ตามแนวทางที่กําหนดโดยเคร่ งครัด และตระหนักถึงความสําคัญของการรักษาความมัน่ คง
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
 ต้ องกํ า หนดสิ ท ธิ์ ก ารใช้ ข้ อมู ล และระบบสารสนเทศ เช่ น สิ ท ธิ์ ก ารใช้ โปรแกรมระบบ
สารสนเทศ (Application System) สิท ธิ์ การใช้ งานอิ นเทอร์ เน็ ต เป็ น ต้ น ให้ แ ก่ผ้ ูใช้ งานให้
เหมาะสมกับหน้ าที่และความรับผิดชอบ โดยต้ องให้ สิทธิ์ เฉพาะเท่าที่จําเป็ นแก่การปฏิบัติ
หน้ าที่ และได้ รับความเห็นชอบจากผู้มีอํานาจหน้ าที่เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร รวมทังทบทวน
้
สิทธิ์ดงั กล่าวอย่างสมํ่าเสมอ
 ในกรณี มีความจํ าเป็ นต้ องใช้ User ที่มีสิทธิ์ พิเศษ ต้ องมีการควบคุมการใช้ งานอย่างรัดกุม
ทังนี
้ ้ ในการพิจารณาว่าการควบคุม User ที่มีสิทธิ์ พิเศษมีความรัดกุมเพียงพอหรื อไม่นนั ้
บริ ษัทจะใช้ ปัจจัยประกอบการพิจารณาในภาพรวมดังต่อไปนี ้
 ควรได้ รับความเห็นชอบจากผู้มีอาํ นาจหน้ าที่
 ควรควบคุมการใช้ งานของผู้ใช้ งานที่มีสทิ ธิ์พิเศษอย่างเข้ มงวด เช่น จํากัด
การใช้ งานเฉพาะกรณีจําเป็ นเท่านัน้
 ควรกํ า หนดระยะเวลาการใช้ งาน และระงับ การใช้ งานทั น ที เมื่ อ พ้ น
ระยะเวลาดังกล่าว
 ควรมี ก ารเปลี่ย นรหัส ผ่านอย่างเคร่ งครั ด เช่ น ทุก ครั ง้ หลังหมดความ
จําเป็ นในการใช้ งาน หรื อในกรณี ที่มีความจํ าเป็ นต้ องใช้ งานเป็ นระยะ
เวลานาน ควรเปลีย่ นรหัสผ่านทุก 6 เดือน เป็ นต้ น






ในกรณีที่ไม่มีการปฏิบตั ิงานอยูท่ ี่หน้ าเครื่ องคอมพิวเตอร์ ต้ องมีมาตรการป้องกันการใช้ งาน
โดยบุคคลอื่นที่มิได้ มีสิทธิ์ และหน้ าที่เกี่ ยวข้ อง เช่น กําหนดให้ ผ้ ใู ช้ งานออกจากระบบงาน
(Log Out) ในช่วงเวลาที่มิได้ อยูป่ ฏิบตั ิงานที่หน้ าเครื่ องคอมพิวเตอร์ เป็ นต้ น
ในกรณีที่มีความจําเป็ นที่ผ้ ใู ช้ งานซึง่ เป็ นเจ้ าของข้ อมูลสําคัญมีการให้ สิ ทธิ์ผ้ ใู ช้ งานรายอื่นให้
สามารถเข้ า ถึงหรื อแก้ ไขเปลี่ย นแปลงข้ อ มูลของตนเองได้ เช่ น การ Share Files เป็ น ต้ น
จะต้ องเป็ นการให้ สทิ ธิ์เฉพาะรายหรื อเฉพาะกลุม่ เท่านัน้ และต้ องยกเลิกการให้ สทิ ธิ์ดงั กล่าว
ในกรณี ที่ไม่มีความจําเป็ นแล้ ว และเจ้ าของข้ อมูลต้ องมีหลักฐานการให้ สิ ทธิ์ ดงั กล่าว และ
ต้ องกําหนดระยะเวลาการใช้ งาน และระงับการใช้ งานทันทีเมื่อพ้ นระยะเวลาดังกล่าว
ในกรณี ที่มีความจําเป็ นต้ องให้ สิทธิ์ บุคคลอื่น ให้ มีสิทธิ์ ใช้ งานระบบสารสนเทศและระบบ
เครื อข่ายในลักษณะฉุกเฉินหรื อชัว่ คราว ต้ องมีขนตอนหรื
ั้
อวิธีปฏิบตั ิ และต้ องมีการขออนุมตั ิ
จากผู้มีอํานาจหน้ าที่ทกุ ครัง้ บันทึกเหตุผลและความจําเป็ น รวมถึงต้ องกําหนดระยะเวลาการ
ใช้ งาน และระงับการใช้ งานทันทีเมื่อพ้ นระยะเวลาดังกล่าว
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 การควบคุมการใช้ งานบัญชีรายชื่อผู้ใช้ งาน (User Account) และรหัสผ่าน (Password)
 ต้ อ งมี ระบบตรวจสอบตัว ตนจริ งและสิท ธิ์ ก ารเข้ า ใช้ งานของผู้ใช้ ง าน (Identification and
Authentication) ก่อนเข้ าสูร่ ะบบสารสนเทศที่รัดกุมเพียงพอ เช่น กําหนดรหัสผ่านให้ ยากแก่
การคาดเดา เป็ นต้ น และต้ องกําหนดให้ ผ้ ใู ช้ งานแต่ละรายมี User Account เป็ นของตนเอง
ทังนี
้ ้ การพิจารณาว่าการกําหนดรหัสผ่านมีความยากแก่การคาดเดาและการควบคุมการใช้
รหัสผ่า นมี ค วามรั ด กุม หรื อไม่นัน้ บริ ษั ท จะใช้ ปั จ จัย ดังต่อ ไปนี ป้ ระกอบการพิ จ ารณาใน
ภาพรวม
 ควรกําหนดให้ รหัสผ่านมีความยาวพอสมควร ซึง่ มาตรฐานสากลโดยส่วน
ใหญ่แนะนําให้ มีความยาวตังแต่
้ 8 ตัวอักษร (Alphabet + Numeric)
 ควรประกอบไปด้ วยตัว อัก ษรพิ ม พ์ ใหญ่ ตัว อัก ษรพิ ม พ์ เล็ก ตัว อัก ษร
ตัวเลข และตัวอักษรพิเศษ เช่น : ; < > $ @ # เป็ นต้ น
 สําหรับผู้ใช้ งานทัว่ ไป ควรเปลีย่ นรหัสผ่านอย่างน้ อยทุกๆ 80 วัน ส่วน
ผู้ใช้ งานที่มีสทิ ธิ์พิเศษ เช่น ผู้จดั การระบบ (System Administrator) และ
ผู้ใช้ งานที่ติดมากับระบบ (Default User) เป็ นต้ น ควรเปลีย่ นรหัสผ่าน
อย่างน้ อยทุกๆ 60 วัน
 ในการเปลี่ ย นรหัส ผ่ า นแต่ ล ะครั ง้ ไม่ ค วรกํ า หนดรหัส ผ่ า นใหม่ ใ ห้ ซํ า้
ของเดิม 10 ครัง้ หลังสุด
 ไม่ควรกําหนดรหัสผ่านอย่างเป็ นแบบแผน หรื อคาดเดาได้ งา่ ย เช่น
“abcdef” “aaaaaa” “123456” “password” “P@ssw0rd” เป็ นต้ น
 ไม่ควรกําหนดรหัสผ่านที่เกี่ยวข้ องกับผู้ใช้ งาน เช่น ชื่อ นามสกุล วัน เดือน
ปี เกิด ที่อยู่ เป็ นต้ น
 ไม่ควรกําหนดรหัสผ่านเป็ นคําศัพท์ที่อยูใ่ นพจนานุกรม
 ควรกําหนดจํานวนครัง้ ที่ยอมให้ ผ้ ใู ช้ งานใส่รหัสผ่านผิด (Logon Attempt
-Retires) ซึง่ ในทางปฏิบตั ิโดยทัว่ ไปให้ อยูท่ ี่ 3 ครัง้ หากการใส่รหัสผ่านผิด
เกิ นจํ านวนครัง้ ที่กําหนดไว้ ระบบงานหรื อโปรแกรมจะไม่อ นุญ าตหรื อ
ระงับการใช้ งาน
 ควรมีวิธีการจัดส่งรหัสผ่านให้ แก่ผ้ ใู ช้ งานอย่างรัดกุมและปลอดภัย เช่น
การใส่ซองปิ ดผนึก เป็ นต้ น
 ผู้ ใช้ งานที่ ได้ รั บ รหั ส ผ่ า นในครั ง้ แรก (Default Password) หรื อ ได้ รั บ
รหัสผ่านใหม่ ควรเปลีย่ นรหัสผ่านนันโดยทั
้
นที
 ผู้ใช้ งานควรเก็บรหัสผ่านไว้ เป็ นความลับ ไม่ควรจดใส่กระดาษแล้ วติดไว้
หน้ าเครื่ อง ทังนี
้ ้ ในกรณีที่มีการล่วงรู้รหัสผ่านโดยบุคคลอื่น ผู้ใช้ งานควร
เปลีย่ นรหัสผ่านโดยทันที
 สํ า หรั บ กรณี ผู้ ใช้ งานมี ก ารใช้ งานร่ ว มกั น ลั ก ษณ ะ Shared Users
Licenses เช่นระบบ SAP เป็ นต้ น ทางผู้ดูแลจะมีการส่งอีเมลแจ้ งเตือน
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ผู้รับผิดชอบการใช้ งานให้ ทําการเปลี่ยนรหัสผ่านในการเข้ าระบบงานนัน้
เมื่อมีการเปลีย่ นแปลงของผู้ใช้ งานในสังกัด




ต้ องมี ระบบการเข้ ารหัส (Encryption) ไฟล์ที่ เก็ บรหัสผ่านเพื่ อ ป้อ งกันการล่วงรู้ หรื อแก้ ไข
เปลีย่ นแปลง
ต้ องตรวจสอบรายชื่อผู้ใช้ งานของระบบงานสําคัญอย่างสมํ่าเสมอ และดําเนินการตรวจสอบ
บัญชีรายชื่อผู้ใช้ งานที่มิได้ มีสทิ ธิ์ใช้ งานระบบแล้ ว เช่น บัญชีรายชื่อของผู้ปฏิบตั ิงานที่ลาออก
แล้ ว บัญชีรายชื่อที่ติดมากับระบบ (Default User) เป็ นต้ น พร้ อมทังระงั
้ บการใช้ งานโดยทันที
เมื่อตรวจพบ เช่น Disable ลบออกจากระบบ หรื อเปลีย่ น รหัสผ่าน เป็ นต้ น

การสร้ างความมั่นคงปลอดภัยด้ านกายภาพและสภาพแวดล้ อม (Physical and Environmental Security)
1. วัตถุประสงค์
การควบคุมการเข้ าออกห้ องศูนย์กลางข้ อมูล (Data Center Room) มีวตั ถุประสงค์เพื่อป้องกันมิให้ บคุ คลที่ไม่
มีอํานาจหน้ าทีเ่ กี่ยวข้ องเข้ าถึง ล่วงรู้ แก้ ไขเปลีย่ นแปลง หรื อก่อให้ เกิดความเสียหายต่อข้ อมูลและระบบ
คอมพิวเตอร์ ส่วนการป้องกันความเสียหายมีวตั ถุประสงค์เพื่อป้องกันมิให้ ข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์ ได้ รับ
ความเสียหายจากปัจจัยสภาวะแวดล้ อมหรื อภัยพิบตั ิตา่ งๆ โดยมีเนื ้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับแนวทางการ
ควบคุมการเข้ าออก Data Center Room และระบบป้องกันความเสียหายต่างๆ ที่บริ ษัทควรจัดให้ มภี ายใน
Data Center Room
2.แนวทางปฏิบตั ิ
 การควบคุมห้ องศูนย์กลางข้ อมูล (Data Center Room)
 ต้ องจัดเก็บอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ที่สําคัญ เช่น เครื่ องแม่ข่าย อุปกรณ์ เครื อข่าย เป็ นต้ น ไว้ ใน
Data Center Room หรื อ พื น้ ที่ ห วงห้ าม และต้ อ งกํ า หนดสิ ท ธิ์ ก ารเข้ า ออก Data Center
Room ให้ เฉพาะบุคคลที่มีหน้ าที่เกี่ยวข้ อง เช่น ผู้ดแู ลระบบ เป็ นต้ น
 ในกรณี บุค คลที่ ไม่มี ห น้ าที่ เกี่ ยวข้ องประจํ า อาจมี ค วามจํ า เป็ น ต้ อ งเข้ า ออก Data Center
Room ในบางครัง้ ก็ ต้องมีการควบคุมอย่างรัดกุม เช่น กํ าหนดให้ มีผ้ ดู ูแลระบบ และ/หรื อ
ผู้ปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้ อง ควบคุมดูแลการทํางานตลอดเวลา เป็ นต้ น
 ต้ องมี ร ะบบเก็ บ บั น ทึ ก การเข้ าออก Data Center Room โดยบั น ทึ ก ดั ง กล่ า วต้ องมี
รายละเอียดเกี่ยวกับตัวบุคคลและเวลาผ่านเข้ าออก และควรมีการตรวจสอบบันทึกดังกล่าว
อย่างสมํ่าเสมอ
 ควรจัด Data Center Room ให้ เป็ น สัด ส่ว น เช่ น แบ่ ง เป็ น ส่ ว นระบบเครื อ ข่ า ย (Network
Zone) ส่วนเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย (Server Zone) ส่วนเครื่ องสํารองไฟฟ้า (UPS Zone)
ส่วนแบตเตอรี่ เครื่ องสํารองไฟฟ้ า (Battery UPS Zone) เป็ น ต้ น เพื่ อ ความสะดวกในการ
ปฏิบตั ิงานและทําให้ การควบคุมการเข้ าถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สาํ คัญต่างๆ มีประสิทธิภาพ
มากขึ ้น
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 การป้องกันความเสียหาย
 ระบบป้องกันไฟไหม้ ้
 ต้ องมีอปุ กรณ์เตือนไฟไหม้ เช่น เครื่ องตรวจจับควัน เครื่ องตรวจจับความ
ร้ อน เป็ นต้ น เพื่อป้องกันหรื อระงับเหตุไฟไหม้ ได้ ทนั เวลา
 Data Center Room หลักต้ องมีระบบดับเพลิงแบบอัตโนมัติ สําหรับศูนย์
คอมพิ ว เตอร์ สํ า รอง อย่ า งน้ อยต้ องมี ถั ง ดับ เพลิ ง เพื่ อ ใช้ สํ า หรั บ การ
ดับเพลิงในเบื ้องต้ น


ระบบป้องกันไฟฟ้าขัดข้ อง
 ต้ องมีระบบป้องกันมิให้ คอมพิวเตอร์ ได้ รับความเสียหายจากความไม่คงที่
ของกระแสไฟฟ้า
 ต้ องมี ร ะบบสํ า รองไฟฟ้ า และปรั บ แรงดั น อั ต โนมั ติ (UPS) สํ า หรั บ
ระบบงานคอมพิวเตอร์ ที่สําคัญ และระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อให้
การดําเนินงานมีความต่อเนื่อง
 ให้ ผ้ ูใช้ รีบบันทึกข้ อมูลที่ยังค้ างอยู่ทนั ที และปิ ดเครื่ องคอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์ตา่ ง ๆ



ระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื ้น
 ต้ องควบคุมสภาพแวดล้ อมให้ มีอุณหภูมิและความชืน้ ที่เหมาะสม โดย
ควรตัง้ อุณ หภูมิ เครื่ อ งปรั บ อากาศและตัง้ ค่าความชื น้ ให้ เหมาะสมกับ
คุณ ลัก ษณะ (Specification) ของระบบคอมพิ ว เตอร์ เนื่ อ งจากระบบ
คอมพิวเตอร์ อาจทํางานผิดปกติภายใต้ สภาวะอุณหภูมิหรื อความชื ้นที่ไม่
เหมาะสม



ระบบเตือนภัยนํ ้ารั่ว

1. ในกรณี ที่มีการยกระดับพื ้นของ Data Center Room เพื่อติดตังระบบปรั
้
บอากาศ รวมทังเดิ
้ นสายไฟและ/หรื อ
สายเครื อข่ายด้ านล่าง ควรติดตังระบบเตื
้
อนภัยนํ ้ารั่วบริ เวณที่มีท่อนํ ้าเพื่อป้องกันหรื อระงับเหตุนํ ้ารั่วได้ ทนั เวลา
หาก Data Center Room ตัง้ อยู่ในสถานที่ที่มี ความเสี่ยงต่อภัยนํา้ รั่ว ควรหมั่น สังเกตว่ามี นํา้ รั่วหรื อไม่อย่าง
สมํ่าเสมอ
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการปฏิบัตงิ านที่เกี่ยวข้ องกับระบบสารสนเทศ (Operations Security)
1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ การปฏิบตั ิงานกับระบบสารสนเทศของบริษัทเป็ นไปอย่างถูกต้ องและมัน่ คงปลอดภัย ป้องกันการสูญ
หายของข้ อมูล และได้ รับการปกป้องจากโปรแกรมไม่ประสงค์ดี
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2. แนวทางปฏิบตั ิ
 จัดทํ าคู่มื อหรื อ ขัน้ ตอนปฏิบัติ งานเกี่ ยวกับ ระบบสารสนเทศที่ สําคัญ ของบริ ษั ท เพื่ อป้องกัน ความ
ผิดพลาดในการปฏิบตั ิงานด้ านสารสนเทศ
 กําหนดให้ มีการควบคุมการเปลี่ยนแปลงสารสนเทศ เช่น ต้ องมีการขออนุมตั ิจากผู้บงั คับบัญชาก่อน
ดําเนินการ เป็ นต้ น
 ต้ องมีการสํารองข้ อมูลสารสนเทศก่อนการเปลีย่ นแปลงสารสนเทศ
 ควรติดตังระบบเพื
้
่อตรวจสอบติดตามทรัพยากรของระบบสารสนเทศ เช่น CPU, Memory, Hard Disk
ว่าเพียงพอหรื อไม่ และนําข้ อมูลการตรวจสอบติดตามมาวางแผนการเพิ่มหรื อลดทรัพยากรในอนาคต
 ระบบที่มีความสําคัญสูง ควรแยกระบบการพัฒนาออกจากระบบการให้ บริ การจริ ง เพื่อป้องกันการ
เปลีย่ นแปลงข้ อมูลโดยไม่ได้ รับอนุญาต
 ต้ องสํารวจข้ อมูล จัดระดับความสําคัญ กําหนดข้ อมูลที่ต้องการสํารองและความถี่ในการสํารองข้ อมูล
 ข้ อมูลที่มีความสําคัญสูง ต้ องจัดให้ มีความถี่การสํารองมาก และควรจัดให้ มีการสํารองข้ อมูลภายนอก
บริ ษัท
 ต้ องทดสอบสภาพพร้ อมใช้ งานระบบสํารองของระบบสารสนเทศ อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
 ต้ องมีมาตรการป้องกันโปรแกรมไม่ประสงค์ดี เช่น
 เครื่ องคอมพิ วเตอร์ ส่ว นบุคคลหรื อเครื่ องคอมพิวเตอร์ แบบพกพาส่วนบุค คล ก่อนเชื่ อมต่อ
ระบบเครื อ ข่ า ยของบริ ษั ท ต้ องติ ด ตั ง้ โปรแกรมป้ อ งกั น ไวรั ส และอุ ด ช่ อ งโหว่ ข อง
ระบบปฏิบตั ิการและเว็บเบราเซอร์
 ผู้ใช้ งานต้ องทําการ Update ระบบปฏิบต
ั ิการและโปรแกรมที่ใช้ อย่างสมํ่าเสมอ โดยสามารถ
ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของเจ้ าของผลิตภัณฑ์เพื่อแก้ ปัญหาช่องโหว่
 ในการรับส่งข้ อมูลคอมพิวเตอร์ ผ่านทางอีเมล จะต้ องตรวจสอบไวรัส โดยโปรแกรมป้องกัน
ไวรัสก่อนการรับส่งข้ อมูลทุกครัง้
 ผู้ใช้ งานต้ องติดตังซอฟต์
้
แวร์ ที่ทางบริ ษัทได้ จดั เตรี ยมไว้ ให้ หากต้ องการติดตังซอฟต์
้
แวร์ อื่น
นอกเหนือจากที่บริ ษัทเตรี ยมไว้ ให้ ต้ องแจ้ งส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อตรวจสอบความ
ปลอดภัยก่อนการติดตัง้
 เจ้ าหน้ าที่ดแ
ู ลระบบเครื อข่าย ทําการตรวจสอบปริ มาณข้ อมูลบนเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ตของ
องค์กร เพื่อสังเกตปริ มาณข้ อมูลบนเครื อข่ายว่ามีปริ มาณมากผิดปกติ หรื อการเรี ยกใช้ ระบบ
สารสนเทศมีความถี่ใน การเรี ยกใช้ ผิดปกติ เพื่อจะได้ สรุปหาสาเหตุและป้องกันต่อไป
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้ านการสื่อสารข้ อมูลสารสนเทศผ่ านระบบเครือข่ ายคอมพิวเตอร์
(Communications Security)
1. วัตถุประสงค์
เพื่อป้องกันข้ อมูลสารสนเทศในเครื อข่ายจากบุคคล ไวรัส รวมทัง้ Malicious Code ต่างๆ มิให้ เข้ าถึงหรื อสร้ าง
ความเสียหายแก่ข้อมูลหรื อการทํางานของระบบสารสนเทศ
2. แนวทางปฏิบตั ิ
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 การบริ หารจัดการความมัน่ คงปลอดภัยของระบบเครื อข่าย (Network Security Management)
 กําหนดการควบคุมการเข้ าถึงระบบเครื อข่ายให้ มีความมัน
่ คงปลอดภัย
 ต้ องจัดแบ่งเครื อข่ายระหว่างผู้ใช้ งานภายในและผู้ใช้ ภายนอกที่ติดต่อกับบริ ษัท
 การถ่ายโอนข้ อมูล (Information Transfer)
 ต้ อ งดํ า เนิ น การจัด ทํ า ข้ อ ตกลงสํ า หรั บ การถ่ า ยโอนข้ อ มูล (Agreements on Information
Transfer) โดยคํานึงถึงความมั่นคงปลอดภัยของข้ อมูล และผู้ดูแลระบบต้ องควบคุมการ
ปฏิบตั ิงานนันๆ
้ ให้ มีความปลอดภัยทัง้ 3 ด้ าน คือ การรักษาความลับ (Confidentiality) การ
รั ก ษาความถู ก ต้ องของข้ อมู ล (Integrity) และการรั ก ษาความพร้ อมที่ จ ะให้ บริ ก าร
(Availability)
 ต้ องมีการลงนามในสัญญาระหว่างบริ ษัทและหน่วยงานภายนอกว่าจะไม่เปิ ดเผยความลับ
ของบริ ษัท (Non-Disclosure Agreement: NDA)
การจัดหา พัฒนา และดูแลรักษาระบบสารสนเทศ (System Acquisition, Development and Maintenance)
1. วัตถุประสงค์
การควบคุมการพัฒนาหรื อแก้ ไขเปลีย่ นแปลงระบบสารสนเทศมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ ระบบงานคอมพิวเตอร์ ที่
ได้ รับการพัฒนา หรื อแก้ ไขเปลีย่ นแปลงมีการประมวลผลที่ถกู ต้ องครบถ้ วน และเป็ นไปตามความต้ องของ
ผู้ใช้ งาน ซึง่ เป็ นการลดความเสีย่ งด้ าน Integrity Risk โดยมีเนื ้อหาครอบคลุมกระบวนการพัฒนา หรื อแก้ ไข
เปลีย่ นแปลงตังแต่
้ เริ่ มต้ นซึง่ ได้ แก่การร้ องขอจนถึงการนําระบบงานที่ได้ รับการพัฒนาหรื อแก้ ไขเปลีย่ นแปลง
ไปใช้ งานจริ ง
2. แนวทางปฏิบตั ิ
 ควรมีขนตอนหรื
ั้
อวิธีปฏิบตั ิในการพัฒนาหรื อแก้ ไขเปลี่ยนแปลงระบบงานเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร โดย
อย่างน้ อยควรมีข้อกําหนดเกี่ยวกับขันตอนในการร้
้
องขอ ขันตอนในการพั
้
ฒนาหรื อแก้ ไขเปลี่ยนแปลง
ขันตอนในการทดสอบ
้
และขันตอนในการโอนย้
้
ายระบบงาน
 ควรมีขนตอนหรื
ั้
อ วิธีปฏิบัติในกรณี ที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงระบบงานคอมพิวเตอร์ ในกรณี ฉุกเฉิ น
(Emergency Change) และควรมีการบันทึกเหตุผลความจําเป็ นและขออนุมตั ิจากผู้มีอํานาจหน้ าที่ทกุ
ครัง้
 ควรสื่อสารเกี่ยวกับรายละเอียดของขันตอนดั
้
งกล่าวให้ ผ้ ใู ช้ งานและบุคคลที่เกี่ยวข้ องได้ รับทราบอย่าง
ทัว่ ถึง พร้ อมทังควบคุ
้
มให้ มีการปฏิบตั ิตาม
 การควบคุมการพัฒนา หรื อแก้ ไขเปลีย
่ นแปลงระบบงาน


การร้ องขอ
 การร้ องขอให้ มี ก ารพัฒ นาหรื อ แก้ ไขเปลี่ ย นแปลงระบบงาน
คอมพิวเตอร์ ต้ องจัดทําให้ เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร โดยอาจเป็ น
Electronic Transaction เช่ น อี เมล เป็ น ต้ น และได้ รั บ อนุมัติ
จากผู้ มี อํ า นาจหน้ าที่ เช่ น หั ว หน้ าส่ ว นงานที่ ร้ องขอ หรื อ
ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศ เป็ นต้ น
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ควรมีการประเมินผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงที่สาํ คัญเป็ นลายลักษณ์
อักษร ทังในด้
้ านการปฏิบตั ิงาน (Operation) ระบบรักษาความปลอดภัย
(Security) และการทํางาน (Functionality) ของระบบงานที่เกี่ยวข้ อง
ควรสอบทานกฎเกณฑ์ ข องทางการที่ เกี่ ย วข้ อง เนื่ อ งจากการแก้ ไข
เปลี่ยนแปลงในหลายกรณีอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์
ของทางการ
การปฏิบตั ิงานพัฒนาระบบงาน
 ต้ องแบ่ ง แยกส่ ว นคอมพิ ว เตอร์ ที่ มี ไ ว้ สํ า หรั บ การพั ฒ นา
ระบบงาน (Develop Environment) ออกจากส่วนที่ใช้ งานจริ ง
(Production Environment) และควบคุมให้ มีการเข้ าถึงเฉพาะ
ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ องในแต่ ล ะส่ ว นเท่ า นั น้ ทั ง้ นี ้ การแบ่ ง แยกส่ ว น
ดังกล่าวอาจแบ่งโดยใช้ เครื่ องคอมพิวเตอร์ คนละเครื่ อง หรื อ
แบ่งโดยการจัดเนื ้อที่ไว้ ภายในเครื่ องคอมพิวเตอร์ เดียวกันก็ได้
 ผู้ ที่ ร้ องขอ รวมทั ง้ ผู้ ใช้ งานที่ เ กี่ ย วข้ อง ควรมี ส่ ว นร่ ว มใน
กระบวนการพั ฒ นาหรื อ แก้ ไขเปลี่ ย นแปลงเพื่ อ ให้ พั ฒ นา
ระบบงานได้ ตรงกับความต้ องการ
 ควรตระหนัก ถึ ง ระบบรั ก ษาความปลอดภัย (Security) และ
เสถียรภาพการทํางาน (Availability) ของระบบงานตังแต่
้ ในช่วง
เริ่ มต้ นของการพัฒนา หรื อการแก้ ไขเปลีย่ นแปลง
การทดสอบ
 ผู้ที่ร้องขอและส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทัง้ ผู้ใช้ งานอื่น ที่
เกี่ ย วข้ องต้ องมี ส่ ว นร่ ว มในการทดสอบ เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า
ระบ บ งาน ค อ ม พิ วเต อร์ ที่ ไ ด้ รั บ ก ารพั ฒ น า ห รื อแก้ ไข
เปลี่ยนแปลงมีการทํางานที่มีประสิทธิภาพ มีการประมวลผลที่
ถู ก ต้ องครบถ้ วน และเป็ นไปตามความต้ องการก่ อ นที่ จ ะ
โอนย้ ายไปใช้ งานจริ ง
การโอนย้ ายระบบงานเพื่อใช้ งานจริ ง
 ต้ องตรวจสอบการโอนย้ ายระบบงานให้ ถก
ู ต้ องครบถ้ วนเสมอ
การจัดทําเอกสารและรายละเอียดประกอบการพัฒ นาระบบงาน และ
จัดเก็บ Version ของระบบงานที่ได้ รับการพัฒนา
 ต้ องจัดให้ มีการเก็บข้ อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับโปรแกรมที่ใช้ อยู่
ในปั จ จุ บัน ซึ่ ง มี ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกับ การพัฒ นา หรื อ แก้ ไข
เปลีย่ นแปลงที่ผา่ นมา
 ต้ อ งปรั บ ปรุ ง เอกสารประกอบระบบงานทัง้ หมดหลังจากที่ ได้
พัฒ นาหรื อ แก้ ไขเปลี่ ย นแปลงเพื่ อ ให้ ทัน สมัย อยู่เสมอ เช่ น
เอกสารประกอบรายละเอียดโครงสร้ างข้ อมูล คู่มือ ระบบงาน
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ทะเบียนรายชื่อผู้มีสทิ ธิ์ใช้ งาน ขันตอนการทํ
้
างานของโปรแกรม
และ Program Specification เป็ นต้ น และต้ องจัดเก็ บเอกสาร
ดังกล่าวในที่ปลอดภัยและสะดวกต่อการใช้ งาน
 ต้ องจัดเก็บโปรแกรม Version ก่อนการพัฒนาไว้ ใช้ งานในกรณี
ที่ Version ปั จจุบนั ทํางานผิดพลาดหรื อไม่สามารถใช้ งานได้
การทดสอบหลังการใช้ งาน (Post-Implementation Test)
 ควรกํ าหนดให้ มีการทดสอบระบบงานที่ได้ รับการพัฒ นา หรื อ
แก้ ไขเปลีย่ นแปลงหลังจากที่ได้ ใช้ งานระยะหนึง่ เพื่อให้ มนั่ ใจว่า
การทํ างานมี ป ระสิท ธิ ภาพ การประมวลผลถูก ต้ อ งครบถ้ ว น
และเป็ นไปตามความต้ องการของผู้ใช้ งาน
การสือ่ สารการเปลีย่ นแปลง
 ต้ องสื่อสารการเปลี่ยนแปลงให้ ผ้ ใู ช้ งานที่เกี่ ยวข้ องได้ รับทราบ
อย่างทัว่ ถึงเพื่อให้ สามารถใช้ งานได้ อย่างถูกต้ อง

การใช้ บริการระบบสารสนเทศจากผู้รับดาเนินการ (IT Outsourcing)
1. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ นการป้องกันสินทรัพย์ของบริ ษัทที่มีการเข้ าถึงโดย IT Outsourcing และมีการรักษาไว้ ซงึ่ ระดับความ
มัน่ คงปลอดภัย และระดับการให้ บริ การตามที่ตกลงกันไว้ ในข้ อตกลงการให้ บริ การ
2. แนวทางปฏิบตั ิ
 ต้ องจัดทําข้ อกําหนดทางด้ านความมัน่ คงปลอดภัยสําหรับข้ อมูลของบริ ษัท เมื่อมีความจําเป็ นต้ องให้
IT Outsourcing เข้ าถึงข้ อมูลหรื อสินทรัพย์ของบริ ษัท โดยสอดคล้ องกับข้ อกําหนดเกี่ยวกับการรักษา
ความลับข้ อมูลของบริ ษัท
 ต้ องสือ่ สาร และบังคับใช้ ข้อกําหนดทางด้ านความมัน่ คงปลอดภัยสําหรับข้ อมูลของบริ ษัท เมื่อมีความ
จํ าเป็ น ต้ องให้ IT Outsourcing เข้ าถึงข้ อมูลหรื อสินทรัพ ย์ ของบริ ษั ท ก่อนที่จะอนุญ าตให้ สามารถ
เข้ าถึงได้
 ในข้ อ ตกลงการให้ บ ริ ก าร ต้ อ งกํ า หนดให้ มี ก ารติ ด ตาม ทบทวน และตรวจประเมิ น การให้ บ ริ ก าร
ภายนอกอย่างสมํ่าเสมอ
 หากมีการเปลี่ยนแปลงข้ อตกลงการให้ บริ การสําหรับระบบที่สําคัญ จะต้ องทําการประเมินความเสี่ยง
ด้ านความมัน่ คงปลอดภัย

การบริ หารจัดการเหตุ การณ์ ท่ ีอาจส่ งผลกระทบต่ อความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ (Information
Security Incident Management)
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1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ มวี ิธีการที่สอดคล้ องกันและได้ ผลสําหรับการบริ หารจัดการเหตุการณ์ความมัน่ คงปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศ รวมถึงการแจ้ งสถานการณ์ความมัน่ คงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ และจุดอ่อนของความ
มัน่ คงปลอดภัยของระบบสารสนเทศให้ ได้ รับทราบ
2. แนวทางปฏิบตั ิ
 ต้ อ งกํ า หนดหน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบและขัน้ ตอนปฏิ บัติ เพื่ อ รั บ มื อ เหตุก ารณ์ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ ความมั่น คง
ปลอดภัยของบริ ษัท
 ต้ อ งกํ า หนดช่ อ งทางการติ ด ต่อ สื่ อ สาร เพื่ อ รายงานสถานการณ์ ค วามมั่น คงปลอดภัย ของระบบ
สารสนเทศอย่างชัดเจน
 หากผู้ใ ช้ ง านตรวจพบเหตุอัน อาจส่ง ผลต่ อ ความมั่น คงปลอดภัย ของระบบสารสนเทศต้ อ งแจ้ ง
เหตุการณ์ดงั กล่าวต่อส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
 กําหนดให้ มีการรายงานสถานการณ์ความมัน่ คงปลอดภัยของระบบสารสนเทศตามระดับความรุ นแรง
ของเหตุการณ์ หากส่งผลกระทบรุนแรงต่อผู้ใชงานเป็ นจํานวนมาก ต้ องประกาศให้ ทราบโดยรวดเร็ ว
 ต้ องมีการบันทึกเหตุการณ์ ละเมิดความมัน่ คงปลอดภัย โดยอย่างน้ อยต้ องพิจารณาถึงประเภทของ
เหตุการณ์ ปริ มาณที่เกิดขึ ้น และค่าใช้ จ่ายที่เกิดจากความเสียหาย เพื่อที่จะได้ เรี ยนรู้ และเตรี ยมการ
ป้องกัน
 ต้ องรวบรวมและจัดเก็บหลักฐานตามกฎหรื อหลักเกณฑ์สาํ หรับอ้ างอิงในกระบวนการทางศาล
การบริ หารความต่ อเนื่ องทางธุ รกิจในด้ านความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ (Information Security
Aspects of Business Continuity Management)
1. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ นการป้องกันการหยุดชะงักในการดําเนินงานของบริษัท อันเกิดมาจากวิกฤตหรื อภัยพิบตั ิ และเป็ นการ
จัดเตรี ยมสภาพความพร้ อมใช้ งานของอุปกรณ์ระบบสารสนเทศของบริ ษัท
2. แนวทางปฏิบตั ิ
 ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้ องมีการจัดทําแผนแก้ ไขปั ญหาจากสถานการณ์ ความไม่แน่นอนและภัย
พิบตั ิ ที่อาจจะเกิดขึ ้นกับระบบสารสนเทศ ตามแผนบริ หารภาวะวิกฤต ( Crisis Management Plan )
ของบริ ษัท
 ต้ องดําเนินการตรวจสอบและประเมินความเสีย่ งด้ านระบบสารสนเทศที่อาจเกิดขึ ้น อย่างน้ อย ปี ละ 1
ครัง้
 ต้ องทบทวนแผนเตรี ยมความพร้ อมกรณีฉกุ เฉิน อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
 ต้ องมีการตรวจสอบสภาพความพร้ อมใช้ งานของระบบสารสนเทศสํารอง อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้

25

นโยบายความมัน่ คงปลอดภัยด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ บริ ษัท ออริ จิ้น พร็ อพเพอร์ ตี้ จากัด (มหาชน)

ทัง้ นี ้ ให้ มีผลบังคับใช้ ตงั ้ แต่ วนั ที่ 3 มกราคม 2564 เป็ นต้ นไป
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