บริษัท แอฟฟินิตี้ รีเลชัน
่ จำกัด

นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
เพื่ อให้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและระบบเครือข่ำยและคอมพิ วเตอร์ของบริษัท แอฟฟินิตี้
รีเลชัน
่ จำกัด เป็นไปอย่ำงเหมำะสม มีควำมมัน
่ คงปลอดภัยและสำมำรถสนับสนุนกำรดำเนินงำน
ของบริษัทได้อ ย่ำงต่อ เนื่อ ง มีกำรใช้งำนระบบในลักษณะที่ถูกต้อ งสอดคล้อ งกับข้อ กำหนดของ
กฎหมำยว่ำด้วยกำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิ วเตอร์ และกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทัง
้ เป็น
กำรป้องกัน ภัย คุกคำมที่อ ำจก่อ ให้เกิดควำมเสี ยหำยแก่บริษั ท บริษัท ฯ จึงกำหนดนโยบำยควำม
มัน
่ คงปลอดภัยด้ำนเทคโนสำรสนเทศ ดังนี้
คํานิยาม

คำนิยำมในส่วนนี้เป็นกำรให้คำจำกัดควำมสำหรับศัพท์ที่ใช้งำนในนโยบำยและแนวปฏิบต
ั ิในกำร
รักษำควำมมัน
่ คง ปลอดภัยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศฉบับนี้ เพื่ อให้มค
ี วำมหมำยทีช
่ ัดเจนและเข้ำใจตรงกัน
“บริษัท ” หมำยถึง บริษัท แอฟฟินิตี้ รีเลชัน
่ จำกัด ที่ใช้ระบบสำรสนเทศ และระบบเครือข่ำยและ
คอมพิ วเตอร์นี้
“ผู้บังคับบัญชำ” หมำยถึง ผูม
้ ีอำนำจสัง
่ กำรตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรของ บริษัทแอฟฟินิตี้ รีเลชัน
่
จำกัด
“ผู้ดูแลระบบ” หมำยถึง บุคคล เจ้ำหน้ำที่ หรือผู้ปฏิบัติงำนที่ได้รับมอบหมำย ให้มีหน้ำที่รับผิดชอบ
ในกำรพั ฒนำ แก้ไข ปรับปรุง และดูแล รักษำระบบสำรสนเทศ และระบบเครือข่ำย ทัง
้ ในด้ำนฮำร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์ ที่ใช้งำนอยู่ในบริษัท หรือหน่วยงำนที่มห
ี น้ำที่ และรับผิดชอบในกำรดูแลระบบสำรสนเทศ และ
ระบบเครือข่ำยโดยตรง ซึง
่ สำมำรถเข้ำถึงระบบงำนหรือระบบกำรจัดกำรเกี่ยวกับระบบสำรสนเทศและระบบ
เครือข่ำยข้อมูลของบริษัทได้
“ผู้ใช้งำน” หมำยถึง ผู้ดูแลระบบ พนักงำนประจำ พนักงำนตำมสัญญำจ้ำง ผู้ปฏิบัติงำน ลูกจ้ำง
ทดลองงำน ลูกจ้ำงชัว่ ครำวของบริษัท ลูกค้ำ หรือผูท
้ ไี่ ด้รับอนุญำตให้สำมำรถเข้ำใช้งำนระบบ ซึ่งมีหน้ำที่
รับผิดชอบในกำรควบคุม ดูแลกำรใช้งำนโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ตลอดจนจัดสรรกำรใช้งำนโปรแกรม
คอมพิ วเตอร์ภำยในบริษัทตำมสิทธิก
์ ำรใช้งำนที่กำหนด
“ผู้ใช้งำนที่เกี่ยวข้อง” หมำยควำมว่ำ บุคคล หรือนิติบค
ุ คลที่เป็นคู่สัญญำของบริษัท ที่เข้ำมำดำเนิน
กิจกรรมภำยในบริษัท
“ระบบสำรสนเทศ” หมำยควำมว่ำ ระบบงำนของบริษัท ที่ใช้จัดเก็บ ประมวลผลข้อมูล และเผยแพร่
สำรสนเทศซึ่งทำงำนประสำนกันระหว่ำงฮำร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล ผู้ใช้งำน และกระบวนกำรประมวลผล
ให้เกิดเป็นข้อมูลสำรสนเทศที่สำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ และกำรสนับสนุนกลไกกำรทำงำนของบริษัท
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“ระบบเครือข่ำย” หมำยควำมว่ำ ระบบที่สำมำรถใช้ในกำรติดต่อสื่อสำร หรือกำรส่งข้อมูลและ
สำรสนเทศระหว่ำงระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศต่ำง ๆ ของบริษัท ได้ เช่น ระบบ LAN ระบบ Wireless ระบบ
Intranet ระบบ Internet และระบบกำรสื่อสำรอื่นๆ
“สินทรัพย์” หมำยควำมว่ำ ทรัพย์สินหรือสิ่งใดก็ตำมทัง
้ ทีม
่ ีตัวตนและไม่มีตัวตนอันมีมล
ู ค่ำหรือ

คุณค่ำสำหรับบริษัท ได้แก่ ข้อมูล ระบบข้อมูล และสินทรัพย์ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร อำทิ
บุคลำกร ฮำร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ คอมพิ วเตอร์ เครื่องคอมพิ วเตอร์แม่ข่ำย ระบบสำรสนเทศ ระบบเครือข่ำย
อุปกรณ์ระบบเครือข่ำย เลขไอพี หรือซอฟต์แวร์ที่มล
ี ิขสิทธิ์ หรือสิ่งใดก็ตำมทีม
่ ีคุณค่ำต่อบริษัท
“ควำมมัน
่ คงปลอดภัยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ” หมำยควำมว่ำ ควำมมัน
่ คงและควำมปลอดภัย
สำหรับระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ระบบเครือข่ำยของบริษัท โดยธำรงไว้ซึ่งควำมลับ (Confidentiality)
ควำมถูกต้องครบถ้วน (Integrity) และสภำพพร้อมใช้งำน (Availability) ของสำรสนเทศ รวมทัง
้
คุณสมบัติอน
ื่ ได้แก่ ควำมถูกต้องแท้จริง (Authenticity) ควำมรับผิดชอบ (Accountability) กำรห้ำม
ปฏิเสธควำมรับผิดชอบ (Non-Repudiation) และควำมน่ำเชื่อถือ (Reliability)
“สิทธิ์ของผู้ใช้งำน” หมำยควำมว่ำ ระดับชัน
้ ของกำรเข้ำถึงข้อมูลสำรสนเทศของผู้ปฏิบัติงำน และ
ผู้ใช้งำนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สิทธิ์ทวั่ ไป สิทธิพ
์ ิ เศษ และสิทธิอ
์ ื่นใดที่เกี่ยวข้องกับระบบสำรสนเทศ และระบบ
เครือข่ำยของบริษัท
“กำรเข้ำถึงหรือควบคุมกำรใช้งำนสำรสนเทศ” หมำยควำมว่ำ กำรอนุญำต กำรกำหนดสิทธิ์ หรือ

กำรมอบอำนำจให้ผู้ใช้งำน เข้ำถึงหรือใช้งำนระบบเครือข่ำย หรือระบบสำรสนเทศ ทัง
้ ทำงอิเล็กทรอนิกส์และ
ทำงกำยภำพ ตลอดจนกำหนดข้อปฏิบัติเกี่ยวกับกำรเข้ำถึงโดยมิชอบ
“บัญชีผู้ใช้งำน” หมำยควำมว่ำ บัญชีรำยชื่อ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) สำหรับ
ผู้ปฏิบัติงำนผู้ใช้งำนที่เกี่ยวข้อง และผู้ใช้งำนภำยนอก
“กำรเข้ำรหัส (Encryption)” หมำยควำมว่ำ กำรนำข้อมูลมำเข้ำรหัสเพื่ อป้องกันกำรลักลอบเข้ำมำ
ใช้ ข้อมูลผู้ที่สำมำรถเปิดไฟล์ข้อมูลที่เข้ำรหัสไว้ จะต้องมี โปรแกรมถอดรหัสเพื่ อให้ข้อมูลกลับมำใช้งำนได้
ตำมปกติ
“กำรยืนยันตัวตน (Authentication)” หมำยควำมว่ำ ขัน
้ ตอนกำรรักษำควำมปลอดภัยในกำรเข้ำใช้
ระบบเป็นขัน
้ ตอนในกำรพิ สูจน์ตัวตนของผู้ใช้บริกำรระบบทัว่ ไปแล้ว เป็นกำรพิ สูจน์โดยใช้ชอ
ื่ ผู้ใช้และ
รหัสผ่ำน
“SSL (Secure Socket Layer)” หมำยควำมว่ำ เทคโนโลยีกำรเข้ำรหัสข้อมูล เพื่ อเพิ่ มควำม
ปลอดภัยในกำรสื่อสำรหรือส่งข้อมูลบนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ระหว่ำงเครื่องเซิร์ฟเวอร์กับเว็บเบรำว์เซอร์
หรือ Application ที่ใช้งำน
“VPN (Virtual Private Network)” หมำยควำมว่ำ เครือข่ำยคอมพิ วเตอร์เสมือนส่วนตัว โดยใช้
กำรรับส่งข้อมูลจริง ซึง
่ ในกำรรับส่งข้อมูลจะทำกำรเข้ำรหัสเฉพำะ โดยผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตทำให้
บุคคลอืน
่ ไม่สำมำรถอ่ำนได้ และมองไม่เห็นข้อมูลนัน
้ ไปจนถึงปลำยทำง
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องค์ประกอบของนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
1. กำรบริหำรจัดกำรสินทรัพย์
1.1. กำรควบคุมกำรใช้งำนเครื่องคอมพิ วเตอร์และอุปกรณ์
1.2. กำรควบคุมกำรใช้งำนโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ (Software License)
1.3. กำรควบคุมสินทรัพย์ด้ำนสำรสนเทศและกำรเข้ำใช้งำนระบบคอมพิ วเตอร์
1.4. กำรใช้งำนจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์
2. กำรควบคุมกำรเข้ำถึง
3. กำรเข้ำรหัสลับข้อมูล
3.1. กำรบริหำรจัดกำรข้อมูล
3.2. กำรควบคุมกำรกำหนดสิทธิ์ให้ผู้ใช้งำน (User Privilege)
3.3. กำรควบคุมกำรใช้งำนบัญชีรำยชื่อผู้ใช้งำน (User Account) และรหัสผ่ำน (Password)
4. ควำมมัน
่ คงปลอดภัยสำหรับกำรดำเนินงำน
5. ควำมมัน
่ คงปลอดภัยสำหรับกำรสื่อสำรข้อมูล
6. กำรจัดหำ พั ฒนำ และดูแลรักษำระบบสำรสนเทศ
7. กำรใช้บริกำรระบบสำรสนเทศจำกผู้รับดำเนินกำร
8. กำรบริหำรจัดกำรเหตุกำรณ์ที่อำจส่งผลกระทบต่อควำมมัน
่ คงปลอดภัยของระบบสำรสนเทศ
9. กำรบริหำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจในด้ำนควำมมัน
่ คงปลอดภัยของระบบสำรสนเทศ
10. กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง
11. กำรทบทวนนโยบำยกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคล

1. การบริหารจัดการสินทรัพย์ (Asset Management)
1.1. การควบคุ ม การใช้ ง านเครื่ อ งคอมพิ วเตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ ค อมพิ วเตอร์ (Computer
an peripheral access control)
วัตถุประสงค์
เพื่ อ ให้ ผู้ ใ ช้ ง ำนได้ รั บ ทรำบถึ ง หน้ ำ ที่ แ ละควำมรั บ ผิ ด ชอบในกำรใช้ ง ำนเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ละ
อุปกรณ์คอมพิ วเตอร์ของบริษัท รวมทั้งทำควำมเข้ำใจตลอดจนปฏิบัติตำมอย่ำงเคร่งครัด อันจะเป็นกำร
ป้องกันทรัพยำกรและข้อมูลของบริษัทให้มีควำมปลอดภัย ถูกต้องและมีควำมพร้อมใช้งำนอยู่เสมอ
แนวทางปฏิบัติ
1.

ผู้ ใ ช้ ง ำนเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ ค อมพิ วเตอร์ ข องบริ ษั ท ต้ อ งเป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
สินทรัพย์ที่ใช้งำน
2. ห้ำมใช้เครื่องคอมพิ วเตอร์และระบบเครือข่ำยคอมพิ วเตอร์ของบริษัทเพื่ อประกอบธุรกิจกำรค้ำ
หรือบริกำรใดๆ ที่เป็นของส่วนตัวและไม่เหมำะสม
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3. ไม่อนุญำตให้ผู้ใช้งำน ทำกำรติดตัง
้ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ในเครื่องคอมพิ วเตอร์ของ
บริษัท เว้นแต่ได้รับคำปรึกษำหรือคำแนะนำจำกผู้ดูแลระบบ หรือได้รับอนุญำตจำกผู้มีอำนำจ
สูงสุดของหน่วยงำน
4. ห้ำมดัดแปลงแก้ไขส่ วนประกอบต่ำงๆ ของเครื่องคอมพิ วเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่ วง เว้นแต่
ได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ดูแลระบบ หรือหน่วยงำนที่รับผิดชอบ และผู้ใช้งำนต้องรักษำสภำพ
ของเครื่องคอมพิ วเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่ วงให้มีสภำพเดิม
5. ผู้ใช้งำนต้องไม่เก็บหรือใช้อุปกรณ์คอมพิ วเตอร์ในสถำนที่ที่มีควำมร้อน ชื้น มีฝุ่นละออง และ
ต้องระวังกำรตกกระทบ
6. ไม่ ใ ช้ ห รื อ วำงอุ ป กรณ์ ค อมพิ วเตอร์ ทุ ก ชนิ ด ใกล้ ส่ิ ง ที่ เ ป็ น ของเหลว ใกล้ ส นำมแม่ เ หล็ ก
ไฟฟ้ำแรงสูง ในที่มีกำรสัน
่ สะเทือน และในสภำพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงกว่ำ 35 องศำเซลเซียส
7. ในกำรเคลื่อนย้ำยอุปกรณ์คอมพิ วเตอร์ ควรทำด้วยควำมระมัดระวัง ไม่วำงของหนักทับ หรือ
โยน
8. ไม่เคลื่อนย้ำยเครื่องขณะที่ฮำร์ดดิสก์กำลังทำงำน หรือขณะเปิดใช้งำนอยู่
9. หลี ก เลี่ ย งของแข็ ง กดสั ม ผั ส หน้ ำ จอคอมพิ ว เตอร์ ซึ่ ง อำจท ำให้ เ ป็ น รอยขี ด ข่ ว น หรื อ แตก
เสียหำยได้ และควรเช็ดทำควำมสะอำดหน้ำจอคอมพิ วเตอร์อย่ำงเบำมือที่สุด และเช็ดไปในทำง
เดียวกัน ห้ำมเช็ดแบบหมุนวนเพรำะจะทำให้หน้ำจอมีรอยขีดข่วนได้
10. ผู้ใช้งำนที่พ้นสภำพหรือสิ้นสุดโครงกำรต้องคืนเครื่องคอมพิ วเตอร์และอุปกรณ์คอมพิ วเตอร์ที่
รับผิดชอบทัง
้ หมดต่อหน่วยงำนที่รับผิดชอบในสภำพที่พร้อมใช้งำน
11. กำรเคลื่อนย้ำยอุปกรณ์คอมพิ วเตอร์เพื่ อกำรปฏิบัติงำนภำยนอกสำนักงำน ให้ผู้ใช้งำนปฏิบัติ
ตำมข้อกำหนดกำรนำทรัพย์สินของบริษัทออกนอกบริษัท
12. ผู้ใช้งำนมีห น้ำที่ รับผิด ชอบในกำรป้องกันกำรสู ญหำย ไม่วำงเครื่องทิ้งไว้ในที่สำธำรณะ หรื อ
บริเวณที่มีควำมเสี่ยงต่อกำรสูญหำย
1.2. การควบคุมการใช้งานโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ (Software License)
วัตถุประสงค์
เพื่ อให้ผู้ใช้งำนตระหนักถึงหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรใช้งำนโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ตลอดจน
เข้ำใจกำรใช้โปรแกรมที่ ถูกต้ องลิ ขสิ ท ธิ์และปฏิ บัติตำมแนวทำงปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด รวมถึงกำรใช้งำน
โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ใ ห้ มี ค วำมมั่น คงปลอดภั ย และสอดคล้ อ งกั บ พระรำชบั ญ ญั ติ ว่ ำ ด้ ว ยกำ รกระท ำ
ควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิ วเตอร์และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
แนวทางปฏิบัติ
ข้อกําหนดสําหรับผู้ดูแลระบบ
- มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรควบคุม ดูแลกำรใช้งำนโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ตลอดจนจัดสรรกำร
ใช้งำนโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ภำยในบริษัทตำมสิทธิก
์ ำรใช้งำนที่กำหนด
- มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรติดตัง
้ และอัพเกรดโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ให้แก่ผู้ใช้งำน ตำมวันเวลำ
ที่นัดหมำย
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-

ท ำกำรถอดและยกเลิ ก สิ ท ธิ์ ก ำรใช้ ง ำนโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ทั น ที เมื่ อ บริ ษั ท และ/หรื อ
หน่วยงำน แจ้งยกเลิกและ/หรือย้ำยสิทธิก
์ ำรใช้งำนโปรแกรมคอมพิ วเตอร์

ข้อกําหนดสําหรับผู้ใช้งาน
-

-

-

-

ต้องใช้โปรแกรมคอมพิ วเตอร์อย่ำงเช่นวิญญูชนพึ งจะใช้ทรัพย์สินของตนเอง โดยไม่นำไปใช้
ในทำงที่ผิดกฎหมำยหรือละเมิดกฎหมำยต่อบุคคลอื่นอันเป็นต้นเหตุให้เกิดควำมเสียหำยขึ้นกับ
บริษัท
โปรแกรมที่ถูกติดตั้งบนเครื่องคอมพิ วเตอร์ของบริษัท เป็นโปรแกรมที่ได้ซื้อลิขสิ ทธิ์ถูกต้อง
ตำมกฎหมำย ดั ง นั้ น ห้ ำ มผู้ ใ ช้ ง ำนคั ด ลอกโปรแกรมต่ ำ งๆ และน ำไปติ ด ตั้ ง บนเครื่ อ ง
คอมพิ วเตอร์หรือแก้ไขหรือนำไปให้ผู้อื่นใช้งำน
ห้ำมคัดลอก จำหน่ำย เผยแพร่โปรแกรมที่ละเมิดลิขสิทธิ์ และชุดคำสั่งที่จัดทำขึ้นโดยไม่ได้รับ
อนุญำต โดยเฉพำะกำรนำไปใช้เพื่ อเป็นเครื่องมือในกำรกระทำควำมผิดทำงกฎหมำย
ห้ำมนำโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมำยมำติดตั้ง ใช้งำนบนเครื่องคอมพิ วเตอร์
ของบริ ษั ท อย่ ำ งเด็ ด ขำด กรณี ผู้ ใ ช้ ง ำนน ำโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ อื่ น ใดนอกเหนื อ ไปจำก
โปรแกรมที่บริษัทมีอยู่ มำใช้งำนบนระบบคอมพิ วเตอร์ ไม่ว่ำจะมี Licensed Software หรือ
Freeware ก็ตำม หำกมีควำมเสี ยหำยหรือละเมิดเกิดขึ้นผู้ใช้งำนจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่
เพี ยงผู้เดียว
กำรติ ดตั้ง ใช้ ง ำน กำรยกเลิ กกำรใช้ ง ำน กำรโอนย้ ำย และกำรคื น เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ และ
โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ให้ผู้ใช้งำนขอแจ้งควำมประสงค์ ในแต่ ละกรณีให้ผู้มีอำนำจพิ จำรณำ
อนุมัติ และผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นผู้รับผิดชอบในกำรดำเนินกำรให้เป็นไปตำมที่
ได้รับอนุมัติในแต่ละกรณี

1.3. การควบคุมสินทรัพย์ด้านสารสนเทศและการเข้าใช้งานระบบคอมพิ วเตอร์
แนวทางปฏิบัติ
ต้องควบคุมไม่ให้สินทรัพย์ด้ำนสำรสนเทศ ได้แก่ เอกสำร สื่อบันทึกข้อมูล คอมพิ วเตอร์ และข้อมูล
สำรสนเทศ อยู่ ใ นสภำวะเสี่ ย งต่ อ กำรเข้ ำ ถึ ง ได้ โ ดยผู้ ซึ่ ง ไม่ มี สิ ท ธิ์ ขณะที่ ไ ม่ มี ผู้ ใ ช้ ง ำนอุ ป กรณ์ และต้ อ ง
กำหนดให้ผู้ใช้งำนออกจำกระบบสำรสนเทศเมื่อว่ำงเว้นจำกกำรใช้งำน ดังต่อไปนี้
1.

ออกจำกระบบสำรสนเทศ (Log out) โดยทันทีเมื่อเสร็จสิ้นงำน

2. มีกำรป้องกันเครื่องคอมพิ วเตอร์ โดยใช้กำรพิ สูจน์ตัวตนที่เหมำะสมก่อนเข้ำใช้งำน
3. ต้องจัดเก็บและสำรองข้อมูลสำรสนเทศที่มีควำมสำคัญของหน่วยงำนไว้ในที่ที่ปลอดภัย กำร
จัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้งำน จะจัดเก็บได้อยู่ในรูปแบบดังนี้
4. ในฐำนข้อมูลของระบบ Application นั้นๆ ที่จัดเก็บภำยใน Data Center ของบริษัท กำร
Export ข้อมูลออกมำจำกระบบ Application ไม่สำมำรถทำได้
5. สำมำรถจัดเก็บใน Shared File (Drive กลำง) ใน Folder ตำมสิทธิ์ที่ได้รับ
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6. ปิดเครื่องคอมพิ วเตอร์ที่ตนเองใช้งำนอยู่เมื่อไม่มีกำรใช้งำนนำนเกิน 1 ชัว่ โมง หรือเมื่อใช้งำน
ประจำวันเสร็จสิ้นงำน
7. กำรตัง
้ ค่ำ Screen Saver ของเครื่องคอมพิ วเตอร์ที่ตนเองใช้งำน ให้มีกำรล็อค (Lock) หน้ำจอ
โดยอัตโนมัติหลังจำกไม่ใช้งำนเครื่องคอมพิ วเตอร์เกินกว่ำ 10 นำที
8. ให้ มี ก ำรขออนุ มั ติ จ ำกผู้ มี อ ำนำจสู ง สุ ด ของฝ่ ำ ยขึ้ น ไป ในกรณี ที่ ต้ อ งกำรน ำทรั พ ย์ สิ น ด้ ำ น
สำรสนเทศต่ำงๆ เช่น เอกสำร สื่อบันทึกข้อมูล อุปกรณ์คอมพิ วเตอร์ต่ำงๆ ออกนอกบริษัททุก
ครัง
้ โดยปฏิบัติตำมข้อกำหนดกำรนำทรัพย์สินของบริษัทออกนอกบริษัท
9. ระมัดระวังและดูแลทรัพย์สินของบริษัท ที่ตนเองใช้งำนเสมือนเป็นทรัพย์สินของตนเอง หำก
เกิดควำมสูญหำยโดยประมำทเลินเล่อ ต้องรับผิดชอบหรือชดใช้ต่อควำมเสียหำยนัน
้

1.4. การใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
วัตถุประสงค์
เพื่ อให้กำรรับส่งข้อมูลข่ำวสำรด้วยจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ สำมำรถสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนและ
เป็ น ไปอย่ ำงถู กต้ อ ง สะดวก รวดเร็ ว ทั น สถำนกำรณ์ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ ปลอดภั ย ภำยใต้ ข้ อ ก ำหนดของ
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ และมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยข้อมูลข่ำวสำรของบริษัท ตลอดจนเพื่ อให้
ผู้ใช้งำนเข้ำใจถึงควำมสำคัญและตระหนักถึงปัญหำที่เกิดขึ้นจำกกำรใช้บริกำรจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์บน
เครือข่ำยอินเทอร์เน็ต โดยผู้ใช้จะต้องเข้ำใจกฎเกณฑ์ต่ำงๆ ที่ ผู้ดูแลระบบวำงไว้ ไม่ละเมิดสิ ทธิ์ หรือกระทำ
กำรใดๆ ที่จะสร้ำงปัญหำ หรือไม่เคำรพกฎเกณฑ์ที่วำงไว้ และจะต้องปฏิบัติตำมคำแนะนำของผู้ดูแลระบบ
อย่ำงเคร่งครัด
แนวทางปฏิบัติ

1.

ผู้ใช้บริกำรจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องไม่กระทำกำรละเมิดต่อพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำร

กระท ำควำมผิ ดเกี่ ย วกั บคอมพิ ว เตอร์ พระรำชบั ญ ญั ติว่ ำ ด้ ว ยธุ รกรรมทำงอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง และนโยบำยและข้อกำหนดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสำรสนเทศที่บริษัทกำหนด
2. หน่วยงำนหรือผู้ปฏิบัติงำนผู้ใช้บริกำรจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ ของบริษัท จะต้องใช้จดหมำย
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่ อผลประโยชน์ของบริษัท
3. ผู้ปฏิบัติงำนจะได้รับสิ ทธิ์ในกำรใช้บริกำรจดหมำยอิเล็กทรอนิ กส์ โดยทำงผู้ดูแลระบบจะเป็ น
ผู้ทำกำรลงทะเบียนผู้ใช้บริกำรจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ ตำมรำยชื่อผู้ปฏิบัติงำนที่ได้รับแจ้งมำ
จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
4. ไม่ใช้ที่อยู่จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (Email Address) ของผู้อื่นเพื่ ออ่ำน หรือรับส่งข้อควำม เว้น
แต่จะได้รับกำรยินยอมจำกเจ้ำของผู้ใช้บริกำร และให้ถือว่ำเจ้ำของจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์เป็น
ผู้รับผิดชอบต่อกำรใช้งำนในจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ของตน
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5. กำรใช้งำนจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้งำนต้องไม่ปลอมแปลงชื่อบัญชีผู้ส่ง หรือบัญชีผู้ใช้งำน
อื่น
6. กำรส่งจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้รับบริกำรตำมภำรกิจของบริษัท ผู้ใช้งำนจะต้องใช้ระบบ
จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทเท่ำนัน
้ ห้ำมไม่ให้ใช้ระบบจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์อื่น เว้นแต่ใน
กรณี ที่ ร ะบบจดหม ำยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ของบริ ษั ท ขั ด ข้ อ ง แล ะต้ อ งได้ รั บ อนุ ญ ำตจำก
ผู้บังคับบัญชำแล้วเท่ำนัน
้
7. กำรใช้งำนจดหมำยอิ เล็กทรอนิ กส์ ต้องใช้ภำษำสุ ภ ำพ ไม่ขัด ต่อศี ล ธรรมอันดี งำม ไม่ท ำกำร
ปลุ ก ปั่น ยั่ว ยุ เสี ย ดสี ส่ อ ไปในทำงผิ ด กฎหมำย และผู้ ใ ช้ ง ำนต้ อ งไม่ ส่ ง ข้ อ ควำมที่ เ ป็ น ควำม
คิดเห็นส่วนบุคคล โดยอ้ำงเป็นควำมเห็นของบริษัท หรือก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อบริษัท
8. ห้ำมใช้ระบบจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ ของบริษัท เพื่ อเผยแพร่ ข้อมูล ข้อควำม รูปภำพ หรือสิ่ ง
อื่นใด ซึ่งมีลักษณะขัดต่อศีลธรรมอันดีงำม ควำมมัน
่ คงของประเทศ กฎหมำย หมิ่นต่อสถำบัน
พระมหำกษัตริย์ หรือกระทบต่อกำรดำเนินงำนของบริษัท ตลอดจนเป็นกำรรบกวนผู้ใช้งำนอื่น
รวมทัง
้ ผู้รับบริกำรของบริษัท
9. ห้ำมผู้ใช้บริกำรนำที่อยู่จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ ไปใช้ในกิจกำรงำนส่วนบุคคล เช่น ธุรกิจส่วนตัว
ใช้สมัครเครือข่ำยสังคมออนไลน์ เป็นต้น หำกตรวจพบว่ำมีกำรกระทำดังกล่ำว ให้ถือว่ำเจ้ำของ
จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ หรือเจ้ำของผู้ใช้บริกำร เป็นผู้รับผิดชอบกำรกระทำดังกล่ำว
10. ห้ำมกระทำกำรอันที่จะสร้ำงปัญหำในกำรใช้ทรัพยำกรของระบบ เช่น กำรสร้ำงจดหมำยลูกโซ่
(Chain mail) กำรส่งจดหมำยจำนวนมำก (Spam mail) กำรส่งจดหมำยต่อเนื่อง (Letter
bomb) กำรส่งจดหมำยเพื่ อกำรแพร่กระจำยไวรัสคอมพิ วเตอร์ เป็นต้น
11. ห้ำมส่งข้อมูลข่ำวสำรอันเป็นควำมลับของบริษัทให้กับบุคคลอื่นหรือหน่วยงำนที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
ภำรกิจของบริษัท
12. กำรส่ งข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นควำมลับบริษัท ควรมีกำรเข้ำรหัสข้อมูลข่ำวสำรนัน
้ และไม่ควรระบุ
ควำมสำคัญของข้อมูลลงในหัวข้อจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์
13. หลังจำกกำรใช้งำนระบบจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ เสร็จสิ้ น ควรออกจำกระบบ (Log out) ทุก
ครัง
้
14. กรณีได้รับกำรร้องเรียน ร้องขอ หรือพบเหตุอันไม่ชอบด้วยกฎหมำย ขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำกำร
ยกเลิก หรือระงับกำรบริกำรชัว่ ครำวแก่ผู้ปฏิบัติงำนนั้นๆ เพื่ อทำกำรสอบสวน และตรวจสอบ
สำเหตุ
15. หำกผู้ใช้บริกำรพบกำรกระทำที่ไม่เหมำะสม หรือเข้ำข่ำยกำรกระทำควำมผิด เกิดขึ้นในบริษัท ให้
แจ้งเบำะแสไปที่ช่องทำงกำรรับแจ้งเบำะแสของบริษัท
16. กำรกระท ำใดๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กำรเผยแพร่ ทั้ง ในรู ป แบบของจดหมำยอิ เล็ กทรอนิ ก ส์ และ
โฮมเพจของผู้ใช้บริกำร ให้ถือเป็นกำรกระทำที่อยู่ภำยใต้ควำมรับผิดชอบของผู้ใช้บริกำรเท่ำนัน
้
ผู้ดูแลระบบและบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ

2. การควบคุมการเข้าถึง (Access Control)
วัตถุประสงค์
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เพื่ อ กำหนดมำตรกำรในกำรใช้ ง ำนระบบอิ น เทอร์ เน็ ตผ่ำนระบบเครื อ ข่ ำยของบริ ษัท เพื่ อ ให้ เกิ ด
ประสิทธิภำพและมีควำมมัน
่ คงปลอดภัย และเพื่ อให้ผู้ใช้งำนมีควำมตระหนักในกำรใช้งำนเว็บไซต์ต่ำงๆ ผ่ำน
ระบบเครือข่ำยของบริษัท
แนวทางปฏิบัติ
1.

ส่วนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ต้องกำหนดเส้นทำงกำรเชื่อมต่อระบบเครือข่ำยเพื่ อกำรเข้ำใช้งำน
ระบบอินเทอร์เน็ต โดยต้องผ่ำนระบบรักษำควำมปลอดภัย ได้แก่ Firewall หรือ Proxy เป็นต้น
2. เครื่องคอมพิ วเตอร์ของบริษัท ก่อนทำกำรเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย ต้องมีกำรติดตัง
้ โปรแกรม
ป้องกันไวรัสและทำกำรอุดช่องโหว่ของระบบปฏิบัติกำรก่อน
3. หลังจำกใช้งำนระบบอินเทอร์เน็ตเสร็จแล้ว ให้ผู้ใช้งำนทำกำรปิดเว็บบรำวเซอร์เพื่ อป้องกันกำร
4.
5.
6.
7.
8.

9.

เข้ำใช้งำนโดยบุคคลอื่น
ผู้ใช้งำนต้องเข้ำถึงแหล่งข้อมูลตำมสิ ทธิ์ที่ได้รับตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเพื่ อประสิ ทธิภำพ
ของระบบเครือข่ำยและควำมปลอดภัยของบริษัท
ห้ำมผู้ใช้งำนเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เป็นควำมลับของบริษัท ยกเว้นเป็นไปตำมหลักเกณฑ์กำร
เปิดเผยอย่ำงเป็นทำงกำรของบริษัท
ผู้ใช้ต้องระมัดระวังกำรดำวน์โหลดโปรแกรมใช้งำนระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งรวมถึงกำรดำวน์โหลด
เพื่ อปรับปรุงโปรแกรมต่ำงๆ ต้องเป็นไปโดยไม่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทำงปัญญำ
ผู้ใช้ งำนมีห น้ำที่ตรวจสอบควำมถูกต้อ งและควำมน่ำเชื่ อถื อของข้ อมู ลคอมพิ วเตอร์ ที่อ ยู่บน
อินเทอร์เน็ตก่อนนำไปใช้งำน
ผู้ใช้งำนต้องไม่ใช้เครือข่ำยอินเทอร์เน็ตของบริษัท เพื่ อประโยชน์ในเชิงธุรกิจส่วนตัว และเข้ำสู่
เว็ บไซต์ ที่ ไม่ เหมำะสม เช่ น เว็ บ ไซต์ ที่ ขัด ต่ อ ศี ล ธรรมอั น ดี เว็บ ไซต์ ที่ มี เนื้ อ หำเป็ นภั ย ต่ อ ควำม
มัน
่ คงของชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ เว็บไซต์ที่เป็นภัยต่อสังคม เว็บไซต์ลำมกอนำจำร เป็น
ต้น
ผู้ใช้งำนจะต้องใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ในลักษณะที่ไม่เป็นกำรละเมิดของบุคคลอื่นๆ และจะต้องไม่
ก่อ ให้ เกิ ดควำมเสี ย หำยขึ้ นต่ อบริษัท รวมทั้งจะต้ องไม่ กระท ำกำรใดอัน เข้ ำข่ ำยควำมผิด ตำม
พระรำชบัญ ญั ติว่ ำ ด้ว ยกำรกระท ำผิ ด เกี่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร์ หรื อ กฎหมำยที่ เกี่ ย วข้ อ งโดย
เด็ดขำด ทัง
้ นี้ กำรใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเพื่ อกำรปฏิบัติงำนของบริษัทในทุกกรณี ผู้ใช้งำนจะต้อง
ปฏิบัติตำมขัน
้ ตอนกำรปฏิบัติที่บริษัทกำหนดไว้อย่ำงเคร่งครัด

3. การเข้ารหัสลับข้อมูล (Cryptographic Control)
วัตถุประสงค์
เพื่ อควบคุมบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องมิให้เข้ำถึง ล่วงรู้ หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง ข้อมูลหรือกำรทำงำนของ
ระบบสำรสนเทศในส่วนที่มิได้มีอำนำจหน้ำที่เกี่ยวข้อง
แนวทางปฏิบัติ
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3.1. การบริหารจัดการข้อมูล
1.

ต้องมีกำรจัดลำดับชัน
้ ควำมลับ ต้องมีกำรแบ่งประเภทของข้อมูลตำมภำรกิจและกำรจัดลำดับ
ควำมส ำคั ญ ของข้ อ มู ล กำหนดวิ ธีบ ริ ห ำรจั ด กำรกั บ ข้ อ มู ล แต่ ล ะประเภท รวมถึ ง กำหนดวิ ธี
ปฏิบัติกับข้อมูลลับหรือข้อมูลสำคัญก่อนกำรยกเลิกหรือกำรนำกลับมำใช้ใหม่
2. กำรรับส่ งข้อมูลสำคัญผ่ำนระบบเครือข่ำยสำธำรณะ ต้องได้รับกำรเข้ำรหัส (Encryption) ที่
เป็นมำตรฐำนสำกล เช่น กำรใช้ SSL(Secure Socket Layer) กำรใช้ VPN (Virtual Private
Network) เป็นต้น
3. ต้ อ งมี ม ำตรกำรควบคุ ม ควำมถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล ที่ จั ด เก็ บ ( Storage)
น ำเข้ ำ (Input)
ประมวลผล (Operate) และแสดงผล (Output) ในกรณีที่มีกำรจัดเก็บข้อมูลเดียวกันไว้หลำยที่
(Distributed Database) หรือมีกำรจัดเก็บชุดข้อมูลที่มีควำมสัมพั นธ์กัน ต้องมีกำรควบคุมให้
ข้อมูลมีควำมถูกต้องครบถ้วนตรงกัน
4. ควรมีมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยข้อมูลในกรณีที่นำเครื่องคอมพิ วเตอร์ออกนอกพื้ นที่ของ
บริษัท เช่น ส่งซ่อม เป็นต้น หรือทำลำยข้อมูลที่เก็บอยู่ในสื่อบันทึกก่อน
3.2. การควบคุมการกําหนดสิทธิ์ให้ผู้ใช้งาน (User Privilege)
1.

ต้องควบคุมกำรเข้ำถึงข้อมูลและอุปกรณ์ในกำรประมวลผลข้อมูล คำนึงถึงกำรใช้งำนและควำม
มั่น คง ปลอดภั ย ในกำรใช้ ง ำนระบบสำรสนเทศ ก ำหนดกฎเกณฑ์ ที่ เกี่ ย วกั บ กำรอนุ ญำตให้
เข้ำถึง กำหนดสิทธิเ์ พื่ อให้ผู้ใช้งำนในทุกระดับ
2. ต้ อ งก ำหนดสิ ท ธิ์ ก ำรใช้ ข้ อ มู ล และระบบสำรสนเทศ สิ ท ธิ์ ก ำรใช้ โ ปรแกรมระบบสำรสนเทศ
(Application System) สิทธิ์กำรใช้งำนอินเทอร์เน็ต แก่ผู้ใช้งำนให้เหมำะสมกับหน้ำที่และควำม
รับผิดชอบ
3. ในกรณีที่ไม่มีกำรปฏิบัติงำนอยู่ที่หน้ำเครื่องคอมพิ วเตอร์ ต้องออกจำกระบบงำน (Log Out)
ทุกครัง
้
4. ในกรณี ที่มี ควำมจำเป็ นต้ องให้ สิท ธิ์บุ คคลอื่ น ต้อ งมี ขั้น ตอนหรือ วิธีปฏิ บัติ และต้อ งมี กำรขอ
อนุมัติจำกผู้มีอำนำจหน้ำที่ทุกครัง
้ บันทึกเหตุผลและควำมจำเป็น รวมถึงต้องกำหนดระยะเวลำ
กำรใช้งำน และระงับกำรใช้งำนทันทีเมื่อพ้ นระยะเวลำดังกล่ำว

3.3. การควบคุมการใช้งานบัญชีรายชื่อผู้ใช้งาน (User Account) และรหัสผ่าน (Password)
1.

ต้องมีระบบตรวจสอบตั วตนจริง และสิ ท ธิ์กำรเข้ำใช้ง ำนของผู้ ใช้ งำน (Identification and
Authentication) ก่อนเข้ำสู่ระบบสำรสนเทศที่รัดกุมเพี ยงพอ เช่น กำหนดรหัสผ่ำนให้ยำกแก่
กำรคำดเดำ เป็นต้น และต้องกำหนดให้ผู้ใช้งำนแต่ละรำยมี User Account เป็นของตนเอง
ทั้งนี้ กำรพิ จำรณำว่ำกำรกำหนดรหั สผ่ำนมีค วำมยำกแก่ กำรคำดเดำและกำรควบคุม กำรใช้
รหัสผ่ำนมีควำมรัดกุมหรือไม่นน
ั้ บริษัทจะใช้ปัจจัยดังต่อไปนี้ประกอบกำรพิ จำรณำในภำพรวม
 ควรกำหนดให้รหัสผ่ำนมีควำมยำวพอสมควร ซึ่งมำตรฐำนสำกลโดยส่วนใหญ่แนะนำ
ให้มีควำมยำวขัน
้ ต่ำ 8 ตัวอักษร (Alphabet + Numeric)
 ควรใช้อักขระพิ เศษประกอบ เช่น : ; < > $ @ # เป็นต้น
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สำหรับผู้ใช้งำนทัว่ ไป ควรเปลี่ยนรหัสผ่ำนอย่ำงน้อยทุกๆ 6 เดือน ส่วนผู้ใช้งำนที่มีสิทธิ์
พิ เศษ เช่น ผู้จัดกำรระบบ (System Administrator) และผู้ใช้งำนที่ติดมำกับระบบ
(Default User) เป็นต้น ควรเปลี่ยนรหัสผ่ำนอย่ำงน้อยทุกๆ 2 เดือน
 ในกำรเปลี่ย นรหั สผ่ ำนแต่ล ะครั้ง ไม่ค วรกำหนดรหัส ผ่ ำนใหม่ ให้ ซ้ ำของเดิม 3 ครั้ง
หลังสุด
 ไม่ ค วรก ำหนดรหั ส ผ่ ำ นอย่ ำ งเป็ น แบบแผน หรื อ คำดเดำได้ ง่ ำ ย เช่ น “abcdef”
“aaaaaa” “123456” “password” “P@ssw0rd” เป็นต้น
 ไม่ควรกำหนดรหัสผ่ำนที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้งำน เช่น ชื่อ นำมสกุล วัน เดือน ปีเกิด ที่อยู่
เป็นต้น
 ไม่ควรกำหนดรหัสผ่ำนเป็นคำศัพท์ที่อยู่ในพจนำนุกรม
 ควรกำหนดจำนวนครัง
้ ที่ยอมให้ผู้ใช้งำนใส่รหัสผ่ำนผิด (Logon Attempt -Retires)
ซึ่ง ในทำงปฏิ บัติโ ดยทั่ว ไปให้ อ ยู่ที่ 5 ครั้ง หำกกำรใส่ รหั สผ่ำนผิด เกิ น จำนวนครั้ง ที่
กำหนดไว้ระบบงำนหรือโปรแกรมจะไม่อนุญำตหรือระงับกำรใช้งำน
 ควรมีวิธีกำรจัดส่งรหัสผ่ำนให้แก่ผู้ใช้งำนอย่ำงรัดกุมและปลอดภัย เช่น กำรใส่ซองปิด
ผนึก เป็นต้น
 ผู้ใช้งำนที่ได้รับรหัสผ่ำนในครัง
้ แรก (Default Password) หรือได้รับรหัสผ่ำนใหม่ ควร
เปลี่ยนรหัสผ่ำนนัน
้ โดยทันที
 ผู้ใ ช้ง ำนควรเก็บรหัส ผ่ำนไว้เป็น ควำมลั บ ไม่ ควรจดใส่ กระดำษแล้ ว ติด ไว้ หน้ ำเครื่ อ ง
ทัง
้ นี้ ในกรณีที่มีกำรล่วงรู้รหัสผ่ำนโดยบุคคลอื่น ผู้ใช้งำนควรเปลี่ยนรหัสผ่ำนโดยทันที
 สำหรับกรณีผู้ใช้งำนมีกำรใช้งำนร่วมกันลักษณะ Shared Users Licenses เช่นระบบ
SAP เป็นต้น ทำงผู้ดูแลจะมีกำรส่ งอีเมลแจ้งเตือนผู้รับผิดชอบกำรใช้งำนให้ทำกำร
เปลี่ยนรหัสผ่ำนในกำรเข้ำระบบงำนนัน
้ เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงของผู้ใช้งำนในสังกัด
2. ต้องมีระบบกำรเข้ำรหั ส (Encryption) ไฟล์ที่ เก็ บรหัสผ่ำนเพื่ อป้ องกัน กำรล่ว งรู้ หรื อแก้ไ ข
เปลี่ยนแปลง
3. ต้องตรวจสอบรำยชื่อ ผู้ใช้งำนของระบบงำนสำคัญอย่ำงสม่ำเสมอ และดำเนินกำรตรวจสอบ
บัญชีรำยชื่อผู้ใช้งำนที่มิได้มีสิทธิ์ใช้งำนระบบแล้ว เช่น บัญชีรำยชื่อของผู้ปฏิบัติงำนที่ลำออก


แล้ว บัญชีรำยชื่อที่ติดมำกับระบบ (Default User) เป็นต้น พร้อมทัง
้ ระงับกำรใช้งำนโดยทันที
เมื่อตรวจพบ เช่น Disable ลบออกจำกระบบ หรือเปลี่ยน รหัสผ่ำน เป็นต้น

4. ความมั่นคงปลอดภัยสําหรับการดําเนินงาน (Operations Security)
วัตถุประสงค์
เพื่ อ ให้ ก ำรปฏิ บั ติ ง ำนกั บ ระบบสำรสนเทศของบริ ษั ท เป็ น ไปอย่ ำ งถู ก ต้ อ งและมั่น คงปลอดภั ย
ป้องกันกำรสูญหำยของข้อมูล และได้รับกำรปกป้องจำกโปรแกรมไม่ประสงค์ดี
แนวทางปฏิบัติ
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2.
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4.

5.
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9.

จัดท ำคู่ มือ หรื อขั้นตอนปฏิบัติง ำนเกี่ ยวกับ ระบบสำรสนเทศที่ สำคัญของบริ ษัท เพื่ อ ป้อ งกั น
ควำมผิดพลำดในกำรปฏิบัติงำนด้ำนสำรสนเทศ
ก ำห น ดให้ มี ก ำรค วบคุ ม กำรเปลี่ ย น แปล งสำรสนเท ศ เช่ น ต้ อ งมี ก ำรขออนุ มั ติ จ ำก
ผู้บังคับบัญชำก่อนดำเนินกำร เป็นต้น
ต้องมีกำรสำรองข้อมูลสำรสนเทศก่อนกำรเปลี่ยนแปลงสำรสนเทศ
ควรติดตั้งระบบเพื่ อตรวจสอบติดตำมทรัพยำกรของระบบสำรสนเทศ เช่น CPU, Memory,
Hard Disk ว่ำเพี ยงพอหรือไม่ และนำข้อมูลกำรตรวจสอบติดตำมมำวำงแผนกำรเพิ่ มหรือลด
ทรัพยำกรในอนำคต
ระบบที่มีควำมสำคัญสูง ควรแยกระบบกำรพั ฒนำออกจำกระบบกำรให้บริกำรจริง เพื่ อป้องกัน
กำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญำต
ต้ อ งส ำรวจข้ อ มู ล จั ด ระดับ ควำมส ำคั ญ ก ำหนดข้ อ มู ล ที่ ต้อ งกำรส ำรองและควำมถี่ ใ นก ำร
สำรองข้อมูล
ข้อมูลที่มีควำมสำคัญสูง ต้องจัดให้มีควำมถี่กำรสำรองมำก และควรจัดให้มีกำรสำรองข้อมูล
ภำยนอกบริษัท
ต้องทดสอบสภำพพร้อมใช้งำนระบบสำรองของระบบสำรสนเทศ อย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง
้
ต้องมีมำตรกำรป้องกันโปรแกรมไม่ประสงค์ดี เช่น
 เครื่ องคอมพิ วเตอร์ ส่วนบุคคลหรื อเครื่อ งคอมพิ วเตอร์แ บบพกพำส่ ว นบุค คล ก่อ น
เชื่อมต่อระบบเครือข่ำยของบริษัท ต้องติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสและอุดช่องโหว่
ของระบบปฏิบัติกำรและเว็บเบรำเซอร์
 ผู้ใช้งำนต้องทำกำร Update ระบบปฏิบัติกำรและโปรแกรมที่ใช้ง ำน ที่ได้มีกำรออก
Patch และ/หรือ HotFix อย่ำงสม่ ำเสมอ โดยสำมำรถดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ของ
เจ้ำของผลิตภัณฑ์เพื่ อแก้ปัญหำช่องโหว่
 ในกำรรับส่ งข้อมูลคอมพิ วเตอร์ผ่ำนทำงอีเมล จะต้องตรวจสอบไวรัส โดยโปรแกรม
ป้องกันไวรัสก่อนกำรรับส่งข้อมูลทุกครัง
้
 ผู้ ใ ช้ ง ำนต้ อ งติ ด ตั้ง ซอฟต์ แ วร์ ที่ ท ำงบริ ษั ท ได้ จั ด เตรี ย มไว้ ใ ห้ หำกต้ อ งกำรติ ดตั้ ง
ซอฟต์แวร์อื่นนอกเหนือจำกที่บริษัทเตรียมไว้ให้ ต้องแจ้งส่ วนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
เพื่ อตรวจสอบควำมปลอดภัยก่อนกำรติดตัง
้

5. ความมั่นคงปลอดภัยสําหรับการสื่อสารข้อมูล (Communications Security)
วัตถุประสงค์
เพื่ อป้องกันข้อมูลสำรสนเทศในเครือข่ำยจำกบุคคล ไวรัส รวมทั้ง Malicious Code ต่ำงๆ มิให้
เข้ำถึงหรือสร้ำงควำมเสียหำยแก่ข้อมูลหรือกำรทำงำนของระบบสำรสนเทศ
แนวทางปฏิบัติ
1. กำรบริ ห ำรจั ด กำรควำมมั่ น คงปลอดภั ย ของระบบเครื อ ข่ ำ ย ( Network
Security
Management)
 กำหนดกำรควบคุมกำรเข้ำถึงระบบเครือข่ำยให้มีควำมมัน
่ คงปลอดภัย
 ต้องจัดแบ่งเครือข่ำยระหว่ำงผู้ใช้งำนภำยในและผู้ใช้งำนภำยนอกที่ติดต่อกับบริษัท
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2. กำรถ่ำยโอนข้อมูล (Information Transfer)
 ต้ อ งด ำเนิ น กำรจั ด ท ำข้ อ ตกลงส ำหรั บ กำรถ่ ำ ยโอนข้ อ มู ล ( Agreements
on
Information Transfer) โดยคำนึงถึงควำมมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล และผู้ดูแล
ระบบต้ องควบคุมกำรปฏิบัติงำนนั้น ๆ ให้มี ควำมปลอดภั ยทั้ง 3 ด้ำน คือ กำรรักษำ
ควำมลับ (Confidentiality) กำรรักษำควำมถูกต้องของข้อมูล (Integrity) และกำร
รักษำควำมพร้อมที่จะให้บริกำร (Availability)
 ต้ อ งมี ก ำรลงนำมในสั ญ ญำระหว่ ำ งบริ ษั ท และหน่ ว ยงำนภำยนอกว่ ำ จะไม่ เ ปิ ด เผย
ควำมลับของบริษัท (Non-Disclosure Agreement: NDA)

6. การจัดหา พั ฒนา และดูแลรักษาระบบสารสนเทศ (System Acquisition, Development and
Maintenance)
วัตถุประสงค์
กำรควบคุมกำรพั ฒนำ หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงระบบสำรสนเทศมีวัตถุประสงค์เพื่ อให้ระบบงำน
คอมพิ วเตอร์ที่ได้รับกำรพั ฒนำ หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงมีกำรประมวลผลที่ถูกต้องครบถ้วน และเป็นไปตำม
ควำมต้องของผู้ใช้งำน ซึ่งเป็นกำรลดควำมเสี่ยงด้ำน Integrity Risk โดยมีเนื้อหำครอบคลุม
กระบวนกำรพั ฒนำ หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัง
้ แต่เริ่มต้นซึ่งได้แก่กำรร้องขอจนถึงกำรนำระบบงำนทีไ่ ด้รับ
กำรพั ฒนำหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงไปใช้งำนจริง
แนวทางปฏิบัติ
1.

ควรมี ขั้น ตอนหรื อ วิ ธี ปฏิ บั ติใ นกำรพั ฒ นำหรื อ แก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงระบบงำนเป็ น ลำยลั กษณ์
อักษร โดยอย่ำงน้อยควรมีข้อกำหนดเกี่ยวกับขัน
้ ตอนในกำรร้องขอ ขัน
้ ตอนในกำรพั ฒนำหรือ
แก้ไขเปลี่ยนแปลง ขัน
้ ตอนในกำรทดสอบ และขัน
้ ตอนในกำรโอนย้ำยระบบงำน
2. ควรมีขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติในกรณีที่มีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงระบบงำนคอมพิ วเตอร์ในกรณี
ฉุกเฉิน (Emergency Change) และควรมีกำรบันทึกเหตุผลควำมจำเป็นและขออนุมัติจำกผู้ มี
อำนำจหน้ำที่ทุกครัง
้
3. ควรสื่ อ สำรเกี่ ยวกั บรำยละเอีย ดของขั้นตอนดั งกล่ำวให้ ผู้ใช้ งำนและบุ คคลที่เกี่ย วข้อ งได้รับ
ทรำบอย่ำงทัว่ ถึง พร้อมทัง
้ ควบคุมให้มีกำรปฏิบัติตำม
การควบคุมการพั ฒนา หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงระบบงาน
1.

กำรร้องขอ
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กำรร้ อ งขอให้ มี กำรพั ฒ นำหรื อ แก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงระบบงำนคอมพิ ว เตอร์ ต้ อ ง
จัดทำให้เป็นลำยลักษณ์อักษร โดยอำจเป็น Electronic Transaction เช่น อีเมล
เป็นต้น และได้รับอนุมัติจำกผู้มีอำนำจหน้ำที่ เช่น หัว หน้ำส่ วนงำนที่ร้องขอ หรื อ
ผู้รับผิดชอบระบบสำรสนเทศ เป็นต้น
 ควรมีกำรประเมินผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเป็นลำยลักษณ์อักษร
ทั้งในด้ำนกำรปฏิ บัติงำน (Operation) ระบบรักษำควำมปลอดภัย (Security)
และกำรทำงำน (Functionality) ของระบบงำนที่เกี่ยวข้อง
 ควรสอบทำนกฎเกณฑ์ของทำงกำรที่เกี่ยวข้อง เนื่องจำกกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ในหลำยกรณีอำจส่งผลกระทบต่อกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ของทำงกำร
2. กำรปฏิบัติงำนพั ฒนำระบบงำน
 ต้ อ งแบ่ ง แยกส่ ว นคอมพิ ว เตอร์ ที่ มี ไ ว้ ส ำหรั บ กำรพั ฒ นำระบบงำน ( Develop
Environment) ออกจำกส่วนที่ใช้งำนจริง (Production Environment) และ
ควบคุมให้มีกำรเข้ำถึงเฉพำะผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละส่วนเท่ ำนัน
้ ทั้งนี้ กำรแบ่งแยก
ส่วนดังกล่ำวอำจแบ่งโดยใช้เครื่องคอมพิ วเตอร์คนละเครื่อง หรือแบ่งโดยกำรจัด
เนื้อที่ไว้ภำยในเครื่องคอมพิ วเตอร์เดียวกันก็ได้
 ผู้ที่ร้องขอ รวมทั้งผู้ใช้งำนที่เกี่ยวข้อง ควรมีส่วนร่วมในกระบวนกำรพั ฒนำหรือ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพื่ อให้พัฒนำระบบงำนได้ตรงกับควำมต้องกำร
 ควรตระหนักถึงระบบรักษำควำมปลอดภัย (Security) และเสถียรภำพกำรทำงำน
(Availability) ของระบบงำนตัง
้ แต่ในช่วงเริ่มต้นของกำรพั ฒนำ หรือกำรแก้ไข
เปลี่ยนแปลง
3. กำรทดสอบ
 ผู้ที่ร้องขอและส่วนเทคโนโลยีสำรสนเทศ รวมทัง
้ ผู้ใช้งำนอื่นที่เกี่ยวข้องต้องมีส่วน
ร่วมในกำรทดสอบ เพื่ อให้มัน
่ ใจว่ำระบบงำนคอมพิ วเตอร์ที่ได้รับกำรพั ฒนำ หรือ
แก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงมี ก ำรท ำงำนที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ มี ก ำรประมวลผลที่ ถู ก ต้ อ ง
ครบถ้วน และเป็นไปตำมควำมต้องกำรก่อนที่จะโอนย้ำยไปใช้งำนจริง
4. กำรโอนย้ำยระบบงำนเพื่ อใช้งำนจริง


 ต้องตรวจสอบกำรโอนย้ำยระบบงำนให้ถูกต้องครบถ้วนเสมอ
5. กำรจัดทำเอกสำรและรำยละเอียดประกอบกำรพั ฒนำระบบงำน และจัดเก็บ Version ของ
ระบบงำนที่ได้รับกำรพั ฒนำ
 ต้องจั ดให้ มีกำรเก็ บข้อมู ลรำยละเอีย ดเกี่ย วกับ โปรแกรมที่ใช้ อยู่ใ นปั จจุบัน ซึ่ง มี
รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรพั ฒนำ หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ผ่ำนมำ
 ต้ อ งปรั บปรุ ง เอกสำรประกอบระบบงำนทั้ง หมดหลั ง จำกที่ ไ ด้ พั ฒ นำหรื อ แก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงเพื่ อให้ทันสมัยอยู่เสมอ เช่น เอกสำรประกอบรำยละเอียดโครงสร้ำง
ข้ อ มู ล คู่ มื อ ระบบงำน ทะเบี ย นรำยชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ์ ใ ช้ ง ำน ขั้ น ตอนกำรท ำงำนของ
โปรแกรม และ Program Specification เป็นต้น และต้องจัดเก็บเอกสำรดังกล่ำว
ในที่ปลอดภัยและสะดวกต่อกำรใช้งำน
 ต้ อ งจั ดเก็ บ โปรแกรม Version ก่ อ นกำรพั ฒ นำไว้ ใ ช้ ง ำนในกรณี ที่ Version
ปัจจุบันทำงำนผิดพลำดหรือไม่สำมำรถใช้งำนได้
6. กำรทดสอบหลังกำรใช้งำน (Post-Implementation Test)
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บริษัท แอฟฟินิตี้ รีเลชัน
่ จำกัด
ควรกำหนดให้มีกำรทดสอบระบบงำนที่ได้รับกำรพั ฒนำ หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง
หลั ง จำกที่ ไ ด้ ใ ช้ ง ำนระยะหนึ่ ง เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ ำ กำรท ำงำนมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ กำร
ประมวลผลถูกต้องครบถ้วน และเป็นไปตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้งำน
7. กำรสื่อสำรกำรเปลี่ยนแปลง
 ต้องสื่อสำรกำรเปลี่ยนแปลงให้ผู้ใช้งำนที่เกี่ยวข้องได้รับทรำบอย่ำงทัว่ ถึงเพื่ อให้
สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงถูกต้อง


7. การใช้บริการระบบสารสนเทศจากผู้รับดําเนินการ (IT Outsourcing)
วัตถุประสงค์
เพื่ อเป็นกำรป้องกันสินทรัพย์ของบริษัททีม
่ ีกำรเข้ำถึงโดย IT Outsourcing และมีกำรรักษำไว้ซึ่ง
ระดับควำมมัน
่ คงปลอดภัย และระดับกำรให้บริกำรตำมที่ตกลงกันไว้ในข้อตกลงกำรให้บริกำร

แนวทางปฏิบัติ
1.

ต้องจัดทำข้อกำหนดทำงด้ำนควำมมัน
่ คงปลอดภัยสำหรับข้อมูลของบริษัท เมื่อมีควำม
จำเป็นต้องให้ IT Outsourcing เข้ำถึงข้อมูลหรือสินทรัพย์ของบริษัท โดยสอดคล้องกับ
ข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรรักษำควำมลับข้อมูลของบริษัท

2. ต้องสื่อสำร และบังคับใช้ข้อกำหนดทำงด้ำนควำมมัน
่ คงปลอดภัยสำหรับข้อมูลของบริษัท เมื่อ
มีควำมจำเป็นต้องให้ IT Outsourcing เข้ำถึงข้อมูลหรือสินทรัพย์ของบริษัท ก่อนที่จะอนุญำต
ให้สำมำรถเข้ำถึงได้
3. ในข้อตกลงกำรให้บริกำร ต้องกำหนดให้มีกำรติดตำม ทบทวน และตรวจประเมินกำรให้บริกำร
ภำยนอกอย่ำงสม่ำเสมอ
4. หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงข้อตกลงกำรให้บริกำรสำหรับระบบที่สำคัญ จะต้องทำกำรประเมินควำม
เสี่ยงด้ำนควำมมัน
่ คงปลอดภัย

8. การบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
(Information Security Incident Management)
วัตถุประสงค์
เพื่ อให้มีวิธีกำรที่สอดคล้องกันและได้ผลสำหรับกำรบริหำรจัดกำรเหตุกำรณ์ควำมมัน
่ คงปลอดภัย
ของระบบสำรสนเทศ รวมถึงกำรแจ้งสถำนกำรณ์ควำมมัน
่ คงปลอดภัยของระบบสำรสนเทศ และจุดอ่อน
ของควำมมัน
่ คงปลอดภัยของระบบสำรสนเทศให้ได้รับทรำบ
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บริษัท แอฟฟินิตี้ รีเลชัน
่ จำกัด
แนวทางปฏิบัติ
1.

ต้องกำหนดหน้ำที่รับผิดชอบและขัน
้ ตอนปฏิบัติเพื่ อรับมือเหตุกำรณ์ที่เกี่ยวข้องกับควำมมัน
่ คง
ปลอดภัยของบริษัท
2. ต้อ งกำหนดช่ องทำงกำรติ ดต่ อ สื่ อสำร เพื่ อ รำยงำนสถำนกำรณ์ ควำมมั่น คงปลอดภัย ของ
ระบบสำรสนเทศอย่ำงชัดเจน
3. หำกผู้ใช้งำนตรวจพบเหตุอันอำจส่งผลต่อควำมมัน
่ คงปลอดภัยของระบบสำรสนเทศต้องแจ้ง
เหตุกำรณ์ดังกล่ำวต่อส่วนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
4. กำหนดให้มีกำรรำยงำนสถำนกำรณ์ควำมมัน
่ คงปลอดภัยของระบบสำรสนเทศตำมระดับควำม
รุน แรงของเหตุกำรณ์ หำกส่ ง ผลกระทบรุน แรงต่ อผู้ใชงำนเป็น จำนวนมำก ต้ อ งประกำศให้
ทรำบโดยรวดเร็ว
5. ต้ อ งมี ก ำรบั น ทึ ก เหตุ ก ำรณ์ ล ะเมิ ด ควำมมั่ น คงปลอดภั ย โดยอย่ ำ งน้ อ ยต้ อ งพิ จ ำรณำถึ ง
ประเภทของเหตุ กำรณ์ ปริ ม ำณที่ เ กิ ด ขึ้ น และค่ ำใช้ จ่ำยที่ เกิ ด จำกควำมเสี ย หำย เพื่ อ ที่ จะได้
เรียนรู้และเตรียมกำรป้องกัน
6. ต้องรวบรวมและจัดเก็บหลักฐำนตำมกฎหรือหลักเกณฑ์สำหรับอ้ำงอิงในกระบวนกำรทำงศำล
9. การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ (Information
Security Aspects of Business Continuity Management)
วัตถุประสงค์
เพื่ อเป็นกำรป้องกันกำรหยุดชะงักในกำรดำเนินงำนของบริษัท อันเกิดมำจำกวิกฤตหรือภัยพิ บัติ
และเป็นกำรจัดเตรียมสภำพควำมพร้อมใช้งำนของอุปกรณ์ระบบสำรสนเทศของบริษัท
แนวทางปฏิบัติ
1.

ส่วนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ต้องมีกำรจัดทำแผนแก้ไขปัญหำจำกสถำนกำรณ์ควำมไม่แน่นอน
และภั ย พิ บั ติ ที่ อ ำจจะเกิ ด ขึ้ น กั บ ระบบสำรสนเทศ ตำมแผนบริ ห ำรภำวะวิ ก ฤต ( Crisis
Management Plan ) ของบริษัท
2. ต้องดำเนินกำรตรวจสอบและประเมินควำมเสี่ยงด้ำนระบบสำรสนเทศที่อำจเกิดขึ้น อย่ำงน้ อย
ปีละ 1 ครัง
้
3. ต้องทบทวนแผนเตรี
4. มควำมพร้อมกรณีฉุกเฉิน อย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง
้
5. ต้อ งมี กำรตรวจสอบสภำพควำมพร้อ มใช้ งำนของระบบสำรสนเทศสำรอง อย่ำงน้อ ยปี ละ 1
ครัง
้

10. การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management)
วัตถุประสงค์
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บริษัท แอฟฟินิตี้ รีเลชัน
่ จำกัด
เพื่ อให้สอดคล้องกับนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร และครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้
1. กำรกำหนดหน้ ำที่ แ ละควำมรั บ ผิ ด ชอบในกำรบริ ห ำรและจั ด กำรควำมเสี่ ย งด้ ำ นเทคโนโลยี
สำรสนเทศ โดยผู้ดูแลระบบ ทำหน้ำที่รับผิดชอบในกำรบริหำรและจัดหำวิธีกำรหรือแนวทำงด้ำน
เทคโนโลยี ส ำรสนเทศเพื่ อ ลดควำมเสี่ ย ง หรื อ จั ด กำรควำมเสี่ ย งที่ มี อ ยู่ แล้ ว น ำเสนอให้ กั บ
ผู้บริหำรเพื่ อพิ จำรณำในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
2. กำรระบุควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสำรสนเทศ
3. ควำมเสี่ ย งด้ ำ นกำรใช้ ง ำนโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ บ นเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ข องบริ ษั ท เพื่ อ
ป้องกันกำรใช้งำนกำรติดตัง
้ โปรแกรมที่ไม่ปลอดภัยหรือไม่ประสงค์ดี
4. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรใช้งำนระบบเครือข่ำยคอมพิ วเตอร์ของบริษัท ต้องมีตรวจสอบและเฝ้ำระวัง
กำรใช้งำนเครือข่ำยภำยในและระบบอินเทอร์เน็ต โดยมีกำรจัดทำระบบป้องกันกำรเข้ำถึงและ
กำรโจมตีจำกภำยนอกให้กับเครื่ องคอมพิ วเตอร์แม่ข่ำย (Server) และเครื่องคอมพิ วเตอร์ลูก
ข่ำย (Client) ที่ผู้ปฏิบัติงำนใช้งำน เช่น ระบบป้องกันกำรเข้ำออกใช้งำนผ่ำนอินเทอร์เน็ต กำร
ติดตัง
้ โปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิ วเตอร์กำรกรองข้อมูลรับส่งอีเมล เป็นต้น
5. ควำมเสี่ยงด้ำนบุคคลล ต้องมีกำรกำหนดสิทธิ์กำรใช้งำน กำรเข้ำถึงระบบเครื่องคอมพิ วเตอร์
ให้เป็นไปตำมสิทธิ์ที่พึงมี เพื่ อป้องกันกำรเข้ำแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล
6. กำรประเมินควำมเสี่ยงที่ครอบคลุมถึงโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เพื่ อ
จัดลำดับควำมสำคัญในกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง โดยกำหนดควำมเสี่ยงไว้ดังนี้
 ควำมเสี่ยงด้ำนเทคนิค ที่อำจเกิดขึ้นจำกคอมพิ วเตอร์และอุปกรณ์ถูกโจมตีควำมเสี่ยง
จำกผู้ปฏิบัติงำนที่เกิดขึ้นจำกกำรจัดกำรสิทธิ์ที่ไม่เหมำะสม ทำให้เกิดกำรเข้ำถึงข้อมูล
เกินกว่ำหน้ำที่และอำจทำให้เกิดควำมเสียหำยกับข้อมูลสำรสนเทศได้
 ควำมเสี่ยงจำกภัยและสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน ที่เกิดขึ้นจำกภัยพิ บัติหรือธรรมชำติ รวมทัง
้
สถำนกำรณ์อื่น
 ควำมเสี่ ย งด้ ำนบริ ห ำรจั ด กำร ที่ เกิ ด ขึ้ น จำกแนวนโยบำยที่ ท ำกำรใช้ ง ำนอยู่ อ ำจไม่
สอดคล้องกับควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้น
 กำรกำหนดวิ ธีกำรหรือเครื่องมือในกำรบริหำรและจัดกำรควำมเสี่ ยงให้ อยู่ในระดับที่
บริษัทยอมรับได้


กำหนดตัวชี้วัดระดับควำมเสี่ยงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีกำรติดตำมและรำยงำน
ผลตัว ชี้วัดต่ อผู้ที่ มีหน้ำที่รับ ผิดชอบ เพื่ อให้ สำมำรถบริหำรและจัดกำรควำมเสี่ ยงได้
อย่ำงทันที

11. การทบทวนนโยบายการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะทำกำรทบทวนนโยบำยนี้อย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง
้ หรือตำมกฎหมำยกำหนดหรือเปลี่ยนแปลง
แก้ไข
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