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คำนำ 

นโยบายความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Security Policy) 

เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศขององค์การสะพาน

ปลา ให้เป็นไปตามมาตรฐานขั้นต่ำที่ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้ ซึ ่งเป็น

มาตรการที่จะช่วยยกระดับการรักษาความม่ันคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานรัฐ ให้อยู่ใน

ระดับมาตรฐานสากล ช่วยเป็นแนวทางในการใช้ระบบสารสนเทศภายในองค์การสะพานปลาให้ปลอดภัย ลด

ผลกระทบจากการบุกรุกหรือถูกโจมตี คุกคามจากภัยที่ไม่คาดคิด 

 

สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
องค์การสะพานปลา 

กันยายน ๒๕๖๔ 
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ความเป็นมา 

ตามท่ีพระราชกฤษฎีกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ 

พ.ศ. ๒๕๔๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

ด้านสารสนเทศ เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมหรือการให้บริการต่าง ๆ มีความมั่นคงปลอดภัย เชื่อถือได้ องค์การ

สะพานปลา ได้กำหนดแนวนโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศขึ้น เพื่อให้

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมด้านการรักษาความ

มั ่นคงปลอดภัยให้สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื ่อง และป้องกันภัยคุกคามต่างๆ และการปฏิบัติตาม

เจตนารมณ์ของพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม รวมถึงยังได้เตรียมความพร้อมตาม

กฎหมายและประกาศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจาก

การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในลักษณะที่ไม่ถูกต้อง ตลอดจนการถูกคุกคามจากภัยต่าง ๆ ด้วย 

คำนิยาม 

คำศัพท ์ ความหมาย 
หน่วยงาน องค์การสะพานปลา 
สทส. สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจบริหารระดับสูงขององค์การสะพานปลา 
เจ้าหน้าที่ อสป. เจ้าหน้าที ่พนักงาน ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างประจำขององค์การสะพานปลา 
ผู้ใช้งานระบบ/ผู้ใช้งาน ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต (Authorized Users) ซึ่งเป็นบุคคล/ ผู้ใช้บริการ ที่องค์การ

สะพาปลาอนุญาตให้สามารถเข้ามาใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารขององค์การสะพานปลา 

ผู้พัฒนาระบบสารสนเทศ เจ้าหน้าที่ สทส. หรือ บุคคล/ หน่วยงาน/ องค์กร ซึ่งรับจ้างในการให้บริการซึ่ง
ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

ผู้ดูแลระบบ เจ้าหน้าที ่ซึ ่งได้รับมอบหมายให้มีหน้าที ่รับผิดชอบในการดูแลรักษาระบบ
สารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ซึ ่งสามารถเข้าถึง
โปรแกรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื ่อการจัดการฐานข้อมูลของเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ รวมถึง System Administrator Network Administrator และ 
Database Administrator 

ผู้ให้บริการภายนอก บุคคล/หน่วยงาน/องค์กร ซึ ่งรับจ้างในการให้บริการด้านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารแก่องค์การสะพานปลา ซึ่งรวมถึง ที่ปรึกษา ผู้รับจ้าง 
ผู้ขาย ผู้ให้บริการเครือข่าย ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต ผู้ให้บริการอุปกรณ์เช่า และ
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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หน่วยงานภายนอก องค์กร/หน่วยงานภายนอก องค์การสะพานปลาซึ ่ง องค์การสะพานปลา 
อนุญาตให้มีสิทธิ์ในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลหรือทรัพย์สินต่าง ๆ ของ องค์การ
สะพานปลา โดยจะได้ร ับสิทธิ ์ในการเข้าระบบตามประเภทงาน และต้อง
รับผิดชอบในการรักษาความลับด้วย 

ทรัพย์สิน ข้อมูล ระบบข้อมูล และทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
หน่วยงาน  เช่น อุปกรณ์เครือข่าย คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธ์ เป็นต้น 

การรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ด้านสารสนเทศ 

การป้องกันข้อมูลสารสนเทศรวมถึงองค์ประกอบอื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่นระบบและ
ฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในการจัดเก็บและถ่ายโอนข้อมูลสารสนเทศนั้นให้มีความมั่นใจว่ามี
เฉพาะผู ้มีสิทธิ ์หรือผู ้ได้รับอนุญาตเท่านั ้นที ่เข้าถึงได้ (Confidentiality) มี
ความถูกต้องสมบูรณ์( Integrity) และความพร้อมใช้งานของผู้ที่มีสิทธิ์เข้าถึง
ระบบได้เมื่อต้องการ (Availability) 

มาตรฐาน (Standard) บรรทัดฐานที่บังคับใช้ในการปฏิบัติการจริงเพื่อให้ได้ตามวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมาย 

วิธีการปฏิบัติ (Procedure) รายละเอียดที่บอกขั้นตอนเป็นข้อๆ ที่ต้องนำมาปฏิบัติเพื่อให้ได้มาซึ่งมาตรฐาน
ที่ได้กำหนดไว้ตามวัตถุประสงค์ 

แนวทางปฏิบัติ (Guideline) แนวทางที่ไม่ได้บังคับให้ปฏิบัติ แต่แนะนำให้ปฏิบัติตามเพื่อให้สามารถบรรลุ
เป้าหมายได้ง่ายขึ้น 

ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูล ข้อความ คำสั่ง ชุดคำสั่ง หรือสิ่งอื่นใด บรรดาที่อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์
ในสภาพที่ระบบคอมพิวเตอร์อาจประมวลผลได้ และให้หมายความรวมถึงข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย 

ระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมการทำงานเข้าด้วยกัน โดยได้มี
การกำหนดคำสั่ง ชุดคำสั่ง หรือสิ่งอื่นใด และแนวทางปฏิบัติงานให้อุปกรณ์หรือ
ชุดอุปกรณ์ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัติ 

สารสนเทศ ผลลัพธ์ของการประมวลผล การจัดดำเนินการ และการเข้าประเภทข้อมูลโดย
การรวมความรู้เข้าไปต่อผู้รับสารสนเทศนั้น 

ระบบเครือข่าย ระบบที่มีการนำคอมพิวเตอร์อย่างน้อยสองเครื่องมาเชื่อมต่อกัน โดยใช้สื่อกลาง 
เพ่ือใช้ในการสื่อสารข้อมูลถึงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งทำให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์
แต่ละเครื่องสามารถใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันได้ เช่น ระบบแลน (LAN) 
ระบบอินทราเน็ต (Intranet) ระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) เป็นต้น 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบงานของที่นำเอาระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายมาช่วยสร้าง
สารสนเทศที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในหน่วยงาน เช่นการวางแผน การ
บริหาร การให้บริการ เป็นต้น 
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พื้นที่ใช้งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

- พื้นที่ทำงานทั่วไป ที่ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และคอมพิวเตอร์
พกพาที่ประจำโต๊ะทำงาน (General working area) 

- พ้ืนที่ทำงานของผู้ดูแลระบบ (System administrator area) 
- พื้นที ่ติดตั ้งอุปกรณ์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบเครือข่าย ( IT 

equipment or network area) 
- พ้ืนที่ใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN coverage area) 

เจ้าของข้อมูล ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้บังคับบัญชาให้รับผิดชอบข้อมูลของระบบงานโดย
เจ้าของข้อมูลเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลนั้นๆ หรือ ได้รับผลกระทบโดยตรงหาก
ข้อมูลเหล่านั้นเกิดสูญหาย 

จดหมายอ ิ เล ็กทรอน ิกส์     
(e-mail) 

ระบบที่บุคคลใช้ในการรับส่งข้อความระหว่างกันโดยผ่านเครื่องคอมพิว เตอร์
และเครือข่ายที ่เชื ่อมโยงถึงกัน ข้อมูลที ่ส่งจะเป็นได้ทั ้งตัวอักษร ภาพถ่าย 
ภาพกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว และเสียง ผู้ส่งสามารถส่งข่าวสารไปยังผู้รับคน
เดียวหรือหลายคนก็ได้ มาตรฐานที่ใช้ในการรับส่งข้อมูลชนิดนี้ได้แก่ SMTP, 
POP๓ และ IMAP เป็นต้น 

รหัสผ่าน ตัวอักษร หรือ อักขระหรือตัวเลข ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบยืนยันตัว
บุคคล เพื่อควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและระบบข้อมูลในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นโยบาย 

๑. เอกสารนโยบายความมั่นคงปลอดภัยที่เป็นลายลักษณ์อักษร ( Information Security 

Policy Document) ต้องจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นและมีความปลอดภัยในการใช้งาน

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล โดยนโยบายฯ ดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติ

จากผู้อำนวยการองค์การสะพานปลาในการนำไปใช้ 

๒. ต้องจัดให้มีการเผยแพร่เอกสารนโยบายระบบบริหารการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

สารสนเทศให้กับเจ้าหน้าที่องค์การสะพานปลา และผู้เกี่ยวข้องรับทราบ 

๓. การตรวจสอบและประเมินนโยบายความมั่นคงปลอดภัย (Review of the Information 

Security Policy) ต้องดำเนินการตรวจสอบ ทบทวน และประเมินนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ หรืออย่างน้อย ๑ ครั้งต่อปี หรือเมื่อมีการ

เปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่อองค์กร 
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นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยการควบคุมการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Access Control) 

เพื่อการควบคุมและป้องกันผู้บุกรุกที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารขององค์การ 

๑. การรักษาความปลอดภัยทางด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม (Physical and environment security) 

๑.๑ กำหนดระดับความสำคัญของพื้นที่หรือจำแนกพื้นที่ใช้งานต้องมีการรักษาความปลอดภัย 
โดยจัดทำแผนผังแบ่งแยกบริเวณพื้นที่ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ชัดเจน คือ พื้นที่
ทำงานทั่วไป (General working area) พื้นที่ทำงานของผู้ดูแลระบบ (System administrator area) พื้นที่
ติดตั้งอุปกรณ์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT Equipment area) พ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data 
storage area) และ พ้ืนที่ใช้งานเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN coverage area) 

๑.๒ ผู้ดูแลระบบต้องกำหนดสิทธิ์ให้กับเจ้าหน้าที่และจัดทำ “ทะเบียนผู้มีสิทธิ์และบันทึกเข้า
ออกพ้ืนที่” กำหนดผู้มีหน้าที่รับผิดชอบการบันทึกการเข้าออก 

๑.๓ ไม่อนุญาตให้ผู้ไม่มีกิจเข้าไปในพ้ืนที่หรือบริเวณที่มีความสำคัญ 
๑.๔ ต้องพิสูจน์ตัวตน เช่น การใช้บัตรรูด การใช้รหัสผ่าน เพ่ือควบคุมการเข้า-ออกในพ้ืนที่หรือ

บริเวณท่ีมีความสำคัญ เช่น ห้องควบคุมระบบเครือข่าย(Server Room) 
๑.๕ ดูแลผู้ที่มาเยือนเฝ้าระวังการปฏิบัติงานจนกระทั่งเสร็จสิ้นภารกิจ เพื่อป้องกันการสูญหาย

ของทรัพย์สิน และป้องกันการเข้าถึงพ้ืนที่ส่วนอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาต 
๑.๖ จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศไว้ในสถานที่ที่มั่นคงปลอดภัย 
๑.๗ ต้องควบคุมการเข้าถึงเอกสารที่เกีย่วข้องกับระบบสารสนเทศเฉพาะผู้เกี่ยวข้องเท่านั้น 
๑.๘ ควบคุมการเข้าถึงเอกสารที่เกี ่ยวข้องกับระบบสารสนเทศที่จัดเก็บหรือเผยแพร่อยู่บน

เครือข่ายสาธารณะ เช่น อินเทอร์เน็ต เพ่ือป้องกันการเข้าถึงหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขเอกสาร 
๑.๙ ในกรณีที่ผู้ให้บริการภายนอกนำเครื่องคอมพิวเตอร์ขององค์การสะพานปลาออกนอกพ้ืนที่

ขององค์การ เช่น ส่งเครื่องคอมพิวเตอร์ไปตรวจซ่อม ต้องสำรองและลบข้อมูลที่เก็บอยู่ในสื่อบันทึกก่อนทุกครั้ง 

๒. การควบคุมการเข้าออกห้องควบคุมระบบเครือข่าย (Server Room) 

๒.๑ หัวหน้าสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู ้อนุมัติสิทธิ ์เข้าออกพื้นที ่ใช้งานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตรวจสอบดูแลบุคคลที่ขออนุญาตเข้ามาในห้องควบคุมระบบเครือข่าย(Server Room)
ให้ปฏิบัติตามระเบียบและกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด 

๒.๒ ผู้ดูแลระบบห้องควบคุมระบบเครือข่ายต้องจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ให้เป็นสัดส่วนชัดเจน เช่น ส่วนระบบเครือข่าย (Network Zone) เครื่องแม่ข่าย (Server Zone) เพื่อสะดวก
ในการปฏิบัติงานและควบคุมการเข้าถึง 
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๒.๓ ผู้ดูแลระบบห้องควบคุมระบบเครือข่าย (Server Room) ต้องทำการกำหนดสิทธิ์บุคคลในการ
เข้าออก เฉพาะบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้อง และมีการบันทึก การเข้าออกพื้นที่ โดยผู้มีสิทธิ์เข้าต้องเป็นผู้ที่
ถูกระบุในเอกสาร “การบริหารจัดการสิทธิ์การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ” หรือได้รับอนุญาตจากหัวหน้า
สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศเท่านั้น 

๒.๔ เจ้าหน้าที ่ทุกคนต้องใช้บัตรผ่านในการเข้าออกห้องควบคุมระบบเครือข่าย (Server 
Room) 

๒.๕ กรณีเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องประจำ มีความจำเป็นต้องเข้าออกห้องควบคุมระบบ
เครือข่าย (Server Room) ต้องมีเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ด้วยตลอดเวลา 

๓. การควบคุมการเข้าถึงระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศและโปรแกรมประยุกต์(Application and 
Information Access Control) 

๓.๑ ผู้ใช้งานที่ต้องการเข้าถึงระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศใดๆ ภายในองค์การสะพานปลา
จะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลระบบงาน ตามสิทธิ ์ความจำเป็นต่อการใช้งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเท่านั้น และต้องออกจากระบบงานโดยทันที่ท่ีใช้งานเสร็จ 

๓.๒ ผู้ใช้งานที่ต้องการเข้าถึงระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศและโปรแกรมประยุกต์จะต้อง
พิสูจน์ตัวตนผู้ใช้งานด้วยบัญชีผู้ใช้ของตนเองที่สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศออกให้ 

๓.๓ เจ้าของข้อมูล และ “เจ้าของระบบงาน” จะอนุญาตให้ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบเฉพาะในส่วน
ที่จำเป็นต้องรู้ตามหน้าที่งานเท่านั้น เนื่องจากการให้สิทธิ์เกินความจำเป็นในการใช้งาน จะนำไปสู่ความเสี่ยงใน
การใช้งานเกินอำนาจหน้าที่ ดังนั้นการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงระบบงานต้องกำหนดตามความจำเป็นขั้นตํ่า
เท่านั้น 

๓.๔ เจ้าของข้อมูล และ “เจ้าของระบบงาน” จะต้องมีการสอบทานความเหมาะสมของสทิธิ์
ในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งานเหล่านี้อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสิทธิ์ต่างๆ ที่ให้ไว้ยังคงมีความ
เหมาะสม 

๓.๕ ผู้ใช้งานระบบจากภายนอกสำนักงาน ต้องทำการพิสูจน์ตัวตนก่อนเข้าใช้ 
๓.๖ ผู้ใช้งานระบบจากภายนอกสำนักงาน ต้องไม่อนุญาตให้ครอบครัวหรือบุคคลอื่นที่ไม่ใช่

เจ้าหน้าที่เข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรในสถานที่ดังกล่าว 
๓.๗ ผู้ใช้งานระบบจากภายนอกสำนักงานต้องตรวจสอบอุปกรณ์ที่เป็นของส่วนตัวซึ่งใช้ใน

การเข้าถึงระบบสารสนเทศขององค์กรจากระยะไกลมีระบบป้องกันไวรัสและการใช้งานไฟร์วอลล์อย่าง
เหมาะสม 

๓.๘ ผู้ดูแลระบบ ต้องกำหนดชนิดของงานที่อนุญาตและไม่อนุญาตให้เข้าถึงสำหรับการ
ปฏิบัติงานจากภายนอกสำนักงาน ชั่วโมงการทำงานในสถานที่ดังกล่าว ชั้นความลับของข้อมูลที่อนุญาตให้ใช้
งานได้ และระบบงานและบริการต่าง ๆ ขององค์กรที่อนุญาตให้เข้าถึงได้จากระยะไกล 

๓.๙ ผู้ดูแลระบบ ต้องกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลและระบบข้อมูลให้เหมาะสมกับการเขา้ใช้
งานของผู้ใช้ระบบและหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานก่อนเข้าใช้ระบบเทคโนโลยี
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สารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งมีการทบทวนสิทธิ์การเข้าถึงอย่างสมํ่าเสมอ ทั้งนี้ผู้ใช้ระบบจะต้องได้รับ
อนุญาตจากผู้ดูแลระบบตามความจำเป็นในการใช้งาน 

๓.๑๐ ผู้ดูแลระบบ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเท่านั้นที่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงสิทธิ์การเข้าถึง
ข้อมูลและระบบข้อมูลได ้

๓.๑๑ ผู้ดูแลระบบ มีหน้าที่ในการตรวจสอบการอนุมัติและกำหนดสิทธิ์ในการผ่านเข้าสู่ระบบ
ให้แก่ผู้ใช้ในการขออนุญาตเข้าระบบงานนั้น จะต้องมีการทำเป็นเอกสารเพื่อขอสิทธิ์ในการเข้าสู่ระบบและ
กำหนดให้มีการลงนามอนุมัติ เอกสารดังกล่าวต้องมีการจัดเก็บไว้เป็นหลักฐาน 

๓.๑๒ ผู้ดูแลระบบ ต้องกำหนดให้มีขั้นตอนปฏิบัติอย่างเป็นทางการสำหรับการลงทะเบียน
เจ้าหน้าที่ใหม่ของสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้มีสิทธิ์ต่างๆ ในการใช้งานตามความจำเป็นรวมทั้ง
ขั้นตอนปฏิบัติสำหรับการยกเลิกสิทธิ์การใช้งาน เช่น เมื่อลาออกไป หรือเมื่อเปลี่ยนตำแหน่งงานภายในองค์การ 
เป็นต้น 

๓.๑๓ กำหนดสิทธิ ์การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที ่สำคัญ เช่น ระบบสารสนเทศ
บุคคลากร ระบบสารสนเทศทางการเงิน เป็นต้น โดยต้องให้สิทธิ์เฉพาะการปฏิบัติงานในหน้าที่และต้องได้รับ
ความเห็นชอบจาก เจ้าของข้อมูล เจ้าของระบบงาน และผู้ดูแลระบบเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งต้องทบทวน
สิทธิ์ดังกล่าวอย่างสมํ่าเสมอ 

๓.๑๔ ผู้ดูแลระบบ ที่รับผิดชอบระบบงานนั้นๆ ต้องกำหนดสิทธิ์ของเจ้าหน้าที่ในการเข้าถึง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแต่ละระบบ รวมทั้งกำหนดสิทธิ์แยกตามหน้าที่ที่รับผิดชอบซึ่งมี
แนวทางปฏิบัติ ตามที่กำหนดไว้ในเอกสาร “วิธีปฎิบัติงานการบริหารจัดการสิทธิ ์การใช้ระบบงานและ
รหัสผ่าน” 

๓.๑๕ กรณีมีความจำเป็นต้องให้สิทธิ์พิเศษกับผู้ใช้ หมายถึง ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์สูงสุด ต้องมีการ
พิจารณาการควบคุมผู้ใช้ที่มีสิทธิ์พิเศษนั้นอย่างรัดกุมเพียงพอโดยใช้วิธีปฎิบัติต่อไปนี้ 

• ต้องได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากผู้ดูแลระบบงานนั้นๆ 

• กำหนดระยะเวลาการใช้งานและระงับการใช้งานทันทีเมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว 

• ต้องมีการเปลี่ยนรหัสผ่านอย่างเคร่งครัด เช่น ทุกครั้งหลังหมดความจำเป็นในการใช้

งาน หรือในกรณีท่ีมีความจำเป็นต้องใช้งานเป็นระยะเวลานานกต็้องเปลี่ยนรหัสผ่านทุก ๓ เดือน 

๓.๑๖ การรับส่งข้อมูลสำคัญผ่านเครือข่ายสาธารณะ ควรได้รับการเข้ารหัส (Encryption) ที่
เป็นมาตรฐานสากล เช่น SSL VPN หรือ XMLEncryption เป็นต้น 

๔. การควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายภายใน 

๔.๑ ผู้ใช้งานที่ต้องการเข้าถึงระบบเครือข่ายขององค์การสะพานปลาจะต้องพิสูจน์ตัวตน
ผู้ใช้งานด้วยบัญชีผู้ใช้ของตนเองที่สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศออกให้เท่านั้น 

๔.๒ ผู้ดูแลระบบ ต้องมีการออกแบบระบบเครือข่ายตามกลุ่มของบริการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื ่อสารที ่มีการใช้งาน กลุ ่มของผู ้ใช้ และกลุ ่มของระบบสารสนเทศ เช่น โซนภายใน 
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(Internal zone) โซนภายนอก (External zone) เป็นต้น เพ่ือทำให้การควบคุม และป้องกันการบุกรุกได้อย่าง
เป็นระบบ 

๔.๓ หน่วยงานภายนอกหากต้องการเข้าถึงเครือข่ายภายในขององค์การ โดยผ่านทาง
อินเทอร์เน็ตจะต้องได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบด้านโครงข่ายระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก่อนที่ใช้งานได้ในทุกกรณ ี

๔.๔ ต้องกำหนดบุคคลที่รับผิดชอบในการกำหนด แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงค่า  parameter 
ต่าง ๆ ของระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ต่างๆที่เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายอย่างชัดเจน และควรมีการทบทวน
การกำหนดค่า parameter ต่างๆ อย่างน้อยปีละครั ้ง นอกจากนี้ การกำหนด แก้ไขหรือเปลี ่ยนแปลงค่า  
parameter ควรแจ้งบุคคลที่เกี่ยวข้องให้รับทราบทุกครั้ง 

๔.๕ ต้องจัดทำแผนผังระบบเครือข่าย (Network Diagram) ซึ ่งมีรายละเอียดเกี ่ยวกับ
ขอบเขตของเครือข่ายภายในและเครือข่ายภายนอก และอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมทั้งปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่
เสมอ 

๔.๖ การใช้เครื่องมือต่างๆ (Tools) เพื่อการตรวจสอบระบบเครือข่าย ต้องได้รับการอนุมัติ
จากผู้ดูแลระบบ และจำกัดการใช้งานเฉพาะเท่าท่ีจำเป็น 

๔.๗ การติดตั้งและการเชื่อมต่ออุปกรณ์เครือข่ายจะต้องได้รับการอนุญาตโดยเจ้าหน้าที่ศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศเท่านั้น 

๕. การควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN Access Control) 

๕.๑ ผู้ใช้งานที่ต้องการเข้าถึงระบบเครือข่ายไร้สายขององค์การสะพานปลาจะต้องพิสูจน์
ตัวตนผู้ใช้งานด้วยบัญชีผู้ใช้ของตนเองที่สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศออกให้เท่านั้น 

๕.๒ ผู้ดูแลระบบต้องเปลี่ยนค่าชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบสำหรับการตั้งค่า
การทำงานของอุปกรณ์กระจายสัญญาณ และต้องเลือกใช้บัญชีรายชื่อและรหัสผ่านที่คาดเดาได้ยาก เพ่ือ
ป้องกันผู้โจมตีไม่ให้สามารถเดาหรือเจาะรหัสผ่านได้โดยง่าย 

๕.๓ ผู ้ดูแลระบบต้องเข้ารหัสข้อมูลระหว่าง wireless LAN client และอุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ ด้วยวิธีที่มีความประสิทธิภาพไม่ด้อยกว่าวิธี WPA๒ (Wi-Fi Protected Access) เพื่อให้ยากต่อการ
ดักจับข้อมูล และทำให้ปลอดภัยมากขึ้น 

๕.๔ ผู้ดูแลระบบต้องติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุก (firewall) ระหว่างเครือข่ายไร้สายกับ
เครือข่ายภายในขององค์การสะพานปลา 

๕.๕ ผู้ดูแลระบบต้องใช้ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของระบบ
เครือข่ายไร้สายอย่างสม่ำเสมอ เพ่ือคอยตรวจสอบและบันทึกเหตุการณ์ที่น่าสงสัยที่เกิดขึ้นในระบบเครือข่ายไร้
สาย และเมื่อตรวจสอบพบการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายที่ผิดปกติ ให้รายงานต่อหัวหน้าสำนักงานเทคโนโลยี
สารสนเทศทราบโดยทันที 
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๖. การเข้าถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีหน่วยงานจัดไว้ให้งานร่วมกัน 

๖.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์การประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ องค์การสะพาน
ปลา เป็นผู้จัดหามานั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ใช้ในการดำเนินงานขององค์กร ดังนั้นผู้ใช้จะต้องใช้งานเครื่อง
คอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพเพื่องานขององค์การเท่านั้น  ไม่อนุญาตให้ใช้ในกิจการที่ไม่เกี ่ยวข้องกับ
กิจกรรมขององค์การ 

๖.๒ ห้ามใช้ระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การเล่นเกมส์ ดูภาพยนตร์ ในเวลางานโดยเด็ดขาด 

๖.๓ ไม่อนุญาตให้ ผ ู ้ใช้งาน ทำการติดตั ้งและแก้ไขเปลี ่ยนแปลงโปรแกรมในเครื ่อง
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลขององค์การ 

๖.๔ ผู้ใช้งานต้องไม่ติดตั้งซอฟต์แวร์ใด ๆ ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ขององค์การ รวมถึงปรับแต่งค่า
ระบบ ก่อนได้รับอนุญาตจาก สทส.อย่างเด็ดขาด 

๖.๕ ผู้ใช้งานต้องไม่ติดตั้งอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ต้องมีการตั้งค่าระบบ เช่น Printer ลงในเครื่อง
คอมพิวเตอร์ขององค์การ ก่อนได้รับอนุญาตจาก สทส. อย่างเด็ดขาด 

๖.๖ การตั ้งชื ่อเครื ่องคอมพิวเตอร์ (Computer name) ส่วนบุคคลจะต้องกำหนดโดย
เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การเท่านั้น 

๖.๗ ห้ามทำการถอดหรือเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ต่างๆ ที่ได้รับการติดตั้งไว้ ก่อนได้รับอนุญาตจาก 
สทส.อย่างเด็ดขาด 

๖.๘ ห้ามกำหนดรหัสลับในส่วนของเครื่องคอมพิวเตอร์ในระดับ BIOS ด้วยตนเอง  ก่อนได้รับ
อนุญาตจาก สทส.อย่างเด็ดขาด 

๖.๙ เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ต้องได้รับการปกป้องเทียบเท่ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน
อยู่ภายในองค์กร อาทิ การติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส และมีการปรับปรุง Security Patch อยู่เสมอ ฯลฯ 

๖.๑๐ เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ต้องป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกสามารถแอบดูข้อมูลภายใน
เครื่องได ้

๖.๑๑ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ขององค์การ ต้องไม่ถูกดัดแปลง หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมใด ๆ 
ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้บริหารของส่วนงานนั้น ๆ และเจ้าหน้าที่ ต้องไม่อนุญาตให้ผู้ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทำการ
ติดตั้งฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ใด ๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร์ขององค์กร อย่างเด็ดขาด 

๖.๑๒ ผู้ใช้งานต้องไม่ใช้อุปกรณ์สำหรับเก็บข้อมูลภายในคอมพิวเตอร์ขององค์การ เก็บข้อมูล
ที่เป็นภัยต่อความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่าย ข้อมูลที่เป็นลักษณะลามกอนาจาร สื่อบันเทิงใด ๆ หรือ
จัดเก็บข้อมูลส่วนตัวขนาดใหญ่ ทำให้สิ้นเปลืองพื้นที่จัดเก็บ/ทรัพยากรของระบบ ทำให้ประสิทธิภาพของ
คอมพิวเตอร์ลดลง สทส.ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาทำลายข้อมูลออกจากอุปกรณ์ทันที 

๗. การเข้าถึงการใช้งานอินเตอร์เน็ต 

๗.๑ ผู้ใช้งานที่ต้องการเข้าถึงบริการอินเตอร์เน็ตขององค์การสะพานปลาจะต้องพิสูจน์ตัวตน
ผู้ใช้งานด้วยบัญชีผู้ใช้ของตนเองที่สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศออกให้เท่านั้น 
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๗.๒ องค์การจัดหาบริการอินเทอร์เน็ตไว้เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน และอำนวยความ
สะดวกแก่เจ้าหน้าที่ในการค้นหาข้อมูลความรู้ และการติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทำงานและการให้บริการขององค์การเท่านั้น ห้ามใช้เพื่อหารประโยชน์  ในเชิงพาณิชย์เป็นการส่วนตัว 

๗.๓ ผู้ใช้งานต้องใช้งานอินเทอร์เน็ตด้วยความระมัดระวัง และการใช้งานนั้นต้องไม่เป็นสาเหตุ
ให้องค์กร และบุคคลผู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร เสื่อมเสียชื่อเสียง หรือเกี่ยวพันกับการกระทำที่ผิดกฎหมาย ทั้งนี้ 
การใช้งานอินเทอร์เน็ตในทางที่ผิดถือเป็นความผิดทางวินัย และอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย 

๗.๔ ห้ามผู้ใช้งานเข้าชม ดาวน์โหลด หรือทำซ้ำสื่อจากเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม เช่น เว็บไซต์ที่
ขัดต่อศีลธรรม เว็บไซต์ที ่มีเนื ้อหาอันอาจกระทบกระเทือนหรือเป็นภัยต่อความมั ่นคงต่อชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ เว็บไซต์ที่เป็นภัย ต่อสังคม ละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น เกมส์ เพลง ภาพยนตร์ เว็บไซต์ลามกอนาจาร 
และสื่ออ่ืนใดทีผ่ิดกฎหมาย 

๗.๕ การเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตต้องเข้าใช้งานผ่าน Gateway ที่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้ องค์การ 
ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบการใช้งานอินเทอร์เน็ตของผู้ใช้งาน เพื่อตรวจสอบการใช้งานในลักษณะที่ไม่
เหมาะสม 

๗.๖ ห้ามผู้ใช้งานคลิกหน้าต่างโฆษณาแบบป๊อบอัพ หรือเข้าสู่เว็บไซต์ใด ๆ ที่โฆษณาโดย
สแปม เนื่องจากเว็บไซต์เหล่านี้อาจมีโปรแกรมมุ่งร้ายแฝงอยู่ หรืออาจโจรกรรมข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ของ
ผู้ใช้งานโดยที่ผู้ใช้งานไม่ได้รับทราบหรือไม่ได้อนุญาต 

๗.๗ ห้ามใช้บริการบนอินเทอร์เน็ตที่มีการครอบครองแบนด์วิดท์จำนวนมาก เป็นเวลานาน 
เช่น ทีวีออนไลน์ ภาพยนตร์ออนไลน์ Video Streaming การโหลด BitTorrent เป็นต้น 

๗.๘ ห้ามผู้ใช้เปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เป็นความลับเกี่ยวกับงานขององค์การ ที่ยังไม่ได้ประกาศ
อย่างเป็นทางการผ่านอินเตอร์เน็ต 

๗.๙ ผู้ใช้งานมีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่อยู่
บนอินเตอร์เน็ตก่อนนำข้อมูลไปใช้งาน 

๗.๑๐ ในการเสนอความคิดเห็นผ่านอินเตอร์เน็ต ผู้ใช้ต้องไม่ใช้ข้อความที่ยั่วยุ ให้ร้าย ที่จะทำ
ให้เกิดความเสื่ยมเสียต่อชื่อเสียงขององค์การ การทำลายความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ ของหน่วยงานอื่น ทั้งนี้ 
ความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดข้ึนจากการแสดงความคิดเห็นดังกล่าว ถือเป็นความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ผู้นั้น 

๗.๑๑ องค์การสะพานปลาดำเนินกิจการภายใต้กฎหมายไทย ดังนั ้น การใช้งานระบบ
คอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่อทางอินเทอร์เน็ต ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎหมายประกอบอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 

๗.๑๒ ห้ามผู้ใช้งานใช้ชื่อและรหัสผ่านร่วมกัน 
๗.๑๓ รหัสผ่านของพนักงานถือเป็นทรัพย์สินขององค์การ ไม่อนุญาตให้มีการแจ้งรหัสผ่านที่

เป็นข้อมูลส่วนตัวให้กับบุคคลภายนอก และเจ้าหน้าที่ทุกคนมีหน้าที่ในการป้องกันรหัสผ่านขององค์กรอย่าง
เคร่งครัด 
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๗.๑๔ หลังจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตเสร็จ ให้ทำการออกจากระบบเพื่อป้องกันการเข้าใช้
งานโดยบุคคลอ่ืนๆ 

๘. การอนุญาตให้ใช้งานอีเมล 

๘.๑ ผู้ใช้งานอีเมลทั้งหมดขององค์กร ต้องใช้ E-mail Account เป็นของตนเอง จากการ
ให ้ บ ร ิ ก า รของสำน ั ก ง านร ั ฐบาลอ ิ เ ล ็ คทรอน ิ กส ์  ( MailGoThai)  โ ดยร ู ปแบบ  user name คื อ 
xxx.y@fishmarket.co.th (xxx คือชื่อจริงภาษาอังกฤษ, y คือ ตัวอักษรตัวแรกของนามสกุลภาษาอังกฤษ) 

๘.๒ ผู้ใช้งาน E-mail Account มีหน้าที่ต้องปกป้องรักษารหัสผ่านเป็นความลับ เพื่อป้องกัน
การถูกล่วงละเมิดและการนำอีเมลไปใช้ในทางที่ผิด 

๘.๓ E-mail Account ที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ เช่น hr@fishmarket.co.th อาจได้รับการ
สร้างขึ้นเพื่อเป็น E-mail Account กลางของส่วนงาน และ/หรือ เพื่อใช้งานร่วมกันโดยผู้ใช้งานมากกว่าหนึ่ง
คนข้ึนไป โดยต้องมีผู้ใช้งานหนึ่งคนท่ีได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นเจ้าของ   E-mail Account นั้น 

๘.๔ พื้นที่เก็บอีเมลบนระบบ (MailGoThai) ของผู้ใช้งานมีขนาดที่จำกัด ทั้งนี้ เมื่อปริมาณ
ของอีเมลมากจนใกล้เคียงกับขนาดพื้นที่ที่ตั้งค่าไว้ ผู้ใช้งานจะได้รับข้อความแจ้งเตือนจากระบบ และถ้าหาก
ปริมาณของอีเมลมากเกินกว่าพ้ืนที่จัดเก็บแล้ว ผู้ใช้งานจะไม่สามารถรับ-ส่งอีเมลได้ตามปกติอีกต่อไป 

๘.๕ ผู้ใช้งานต้องลบอีเมลที่ไม่จำเป็นออกจาก Mailbox ของตนอยู่เสมอ เพื่อเป็นการรักษา
พื้นที่เก็บอีเมลให้เป็นไปตามขนาดที่องค์กรกำหนด ทั้งนี้ผู้ใช้งานต้องเก็บรักษาอีเมลที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน 
และอีเมลตามท่ีกฎหมายกำหนดไว้เท่านั้น 

๘.๖ ห้ามใช้ E-mail Account ขององค์กรเพื่อกระทำการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย
ตัวอย่างเช่น เพ่ือการโฆษณายาสูบ สิ่งมึนเมา สินค้าหนีภาษี การเผยแพร่ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์ เป็นต้น 

๘.๗ ห้ามใช้ E-mail Account ขององค์กรในการประกาศข้อมูลใด ๆ ในชุมชนอิเล็กทรอนิกส์ 
เช่น เว็บบอร์ด บล็อก กระดานข่าว เป็นต้น เว้นแต่การประกาศข้อมูลนั้นเกี่ยวข้องหรือเป็นส่วนหนึ่งของการ
ทำงานให้กับองค์กร 

๘.๘ การใช้งานอีเมลต้องได้รับการตั้งค่าให้อีเมลส่งออกทุกฉบับมีลายเซ็นของผู้ส่งเสมอ โดย
ลายเซ็นนั้นต้องประกอบด้วย ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน องค์กรและเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 

๘.๙ ห้ามผู้ใช้งานทำสำเนาข้อความหรือทำสำเนาไฟล์แนบที่เป็นข้อมูลลับจากอีเมลของบุคคล
อ่ืนก่อนได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูล 

๘.๑๐ ผู้ใช้งานต้องร่างเนื้อหาของอีเมลด้วยความระมัดระวัง โดยคำนึงอยู่เสมอว่าตนเองเป็นผู้
ส่งออกอีเมลนั้นในนามตัวแทนขององค์กร 

๘.๑๑ ห้ามผู้ใช้งานทำการปลอมแปลงข้อความในอีเมล หัวจดหมายอีเมล ลายเซ็นในอีเมล 
หรือ  e-mail Account ของบุคคลอื่นโดยเด็ดขาด 

๘.๑๒ ผู้ใช้งานไม่ควรใช้ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail address) ของผู้อื่นเพื่ออ่าน 
รับส่ง ข้อความ ยกเว้นแต่จะได้รับการยินยอมจากเจ้าของผู้ใช้และให้ถือว่าเจ้าของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เป็น
ผู้รับผิดชอบต่อการใช้งานต่างๆ ในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของตน 

mailto:xxx.y@fishmarket.co.th%20(xxx
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๘.๑๓ ผู้ใช้งานต้องหลีกเลี่ยงการใช้คำสั่ง “Reply with History” ซึ่งเป็นการตอบกลับอีเมล
พร้อมไฟล์แนบไปยังผู้รับ ยกเว้นในกรณีที่จำเป็นต้องใช้งานเท่านั้น อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการใช้งานคำสั่ง 
“Reply with History” ผู้ใช้งานควรทำการลบไฟล์แนบทิ้งเสียก่อนที่จะทาการส่งอีเมล 

๘.๑๔ ผู้ใช้งานต้องทำการส่งอีเมลให้แก่ผู้รับที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต้องรับทราบข้อมูลเท่านั้น 
และห้ามใช้คำสั่ง “Reply All” ถ้าหากอีเมลฉบับนั้นไม่ได้มีความจำเป็นต้องตอบกลับไปยังผู้รับทุกคน 

๘.๑๕ ห้ามผู้ใช้งานส่งอีเมลที่ผู้รับไม่ได้ต้องการ ตัวอย่างเช่น อีเมลขยะ (Junk Mail) หรือ
โฆษณาสินค้าต่าง ๆ (Spam Mail) เป็นต้น 

๘.๑๖ ห้ามผู้ใช้งานสร้างหรือมีส่วนร่วมใด ๆ กับการส่ง อีเมลหลอกลวง หรือการส่งอีเมลใน
ลักษณะลูกโซ่โดยเด็ดขาด 

๘.๑๗ ห้ามผู ้ใช้งานส่งหรือส่งต่ออีเมลที่มีเนื ้อหาหรือรูปภาพที่เข้าข่ายการดูหมิ่น หมิ่น
ประมาท กล่าวร้าย ทำให้บุคคลอื่นเสื่อมเสียชื่อเสียง เหยียดชนชั้น ข่มขู่ ลามกอนาจาร การยั่วยุทางเพศ หรือ
อีเมลที่มีเนื้อหาสุ่มเสี่ยงต่อประเด็นทางวัฒนธรรม หรือศาสนา และอีเมลที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ หรือ
สถาบันพระมหากษัตริย์โดยเด็ดขาด 

๘.๑๘ ห้ามผู้ใช้งานส่งอีเมลที่มีไฟล์แนบเกี่ยวกับการพนัน ภาพลามกอนาจาร หรือไฟล์อื่นใดที่
ไม่เก่ียวข้องกับการทำงานและส่งผลเสียต่อองค์กร 

๘.๑๙ ผู้ใช้งานต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อจำเป็นต้องเปิดไฟล์แนบที่ได้รับจากผู้ส่ง        
ที่ตนเองไม่รูจ้ัก ซึ่งไฟล์แนบนั้นอาจมีไวรัส อีเมลบอมบ์ หรือโปรแกรมแฝง (ม้าโทรจัน) 

๘.๒๐ เมื่อผู้ใช้งานได้รับข้อความเตือนจากซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสว่า เครื่องคอมพิวเตอร์ของ
ตน   มีไวรัส ผู้ใช้งานต้องระงับการส่งอีเมลโดยทันที จนกว่าเครื่องคอมพิวเตอร์จะได้รับการแก้ไขจนกลับเข้าสู่
สภาพปกต ิ

๘.๒๑ หลังจากการใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เสร็จสิ้น ต้องทำการล็อกเอ้าท์ออก
จากระบบทุกครั้ง เพ่ือป้องกันบุคคลอื่นเข้าใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

๙. การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศ(Information Access Control) 

๙.๑ การกำหนดสิทธิ์ของระบบสารสนเทศองค์การสะพานปลามีดังนี้ 
• ไม่มีสิทธิ์ 
• อ่านอย่างเดียว 

• สร้าง/ปรับปรุงข้อมูล 

• ลบข้อมูล 

๙.๒ ประเภทข้อมูลของระบบสารสนเทศองค์การสะพานปลามีดังนี้ 
• ข้อมูลบุคคลกร 

• ข้อมูลการเงินและบัญชี 
• ข้อมูลทางการบริหาร 

• ข้อมูลทางการดำเนินงาน 
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• ข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ 
๙.๓ การกำหนดชั้นความลับของข้อมูลและสารสนเทศองค์การสะพานปลา 

• ลับ – เฉพาะผู้ที่เป็นเจ้าของข้อมูลหรือผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรง 

• ใช้ภายในเท่านั้น – ใช้ภายในกลุ่ม/หน่วยงาน/คณะทำงาน/ภายในองค์การสะพานปลา 

• ส่วนบุคคล – ข้อมูลส่วนบุคคล 

• เปิดเผยได ้-ข้อมูลเปิดเผยหรือเผยแพร่ได้ท้ังภายในและภายนอก 

๙.๔ การกำหนดชั้นการเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศองค์การสะพานปลา 

• การเข้าถึงระดับผู้บริหาร 

• การเข้าถึงระดับผู้ปฎิบัติงาน 

• การเข้าถึงระดับผู้ดูแลระบบ 

• การเข้าถึงระดับผู้ใช้งานทั่วไป 

• การเข้าถึงระดับบุคคลภายนอก 

๙.๕ การกำหนดสิทธิ์สามารถมารถดำเนินการเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ เจ้าของข้อมูล 
และเจ้าหน้าที่สารสนเทศเท่านั้น 

๙.๖ การกำหนดสิทธิ์ชั้นการเข้าถึงการใช้งานและข้อจำกัด 

• การเข้าถึงระดับผู้บริหาร – สิทธิ์เข้าถึงตามภาระหน้าที่และหมดสิทธิ์เมื่อพ้นสภาพ 

• การเข้าถึงระดับผู้ปฎิบัติงาน -สิทธิ์เข้าถึงตามภาระหน้าที่และหมดสิทธิ์เมื่อพ้นสภาพ มี
การเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ หรือถูกระงับสิทธิ์ 

• การเข้าถึงระดับผู้ดูแลระบบ-สิทธิ์เข้าถึงตามภาระหน้าที่และหมดสิทธิ์เมื่อพ้นสภาพ  มี
การเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ หรือถูกระงับสิทธิ์ 

• การเข้าถึงระดับผู้ใช้งานทั่วไป-สิทธิ์เข้าถึงเฉพาะระบบงานที่ได้รับอนุญาตและหมดสิทธิ์
เมื่อพ้นสภาพ มีการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ หรือถูกระงับสิทธิ์ 

• การเข้าถึงระดับบุคคลภายนอก – สิทธิ์เข้าถึงเฉพาะระบบงานที่ได้รับอนุญาตและพ้น
สภาพตามช่วงเวลาที่กำหนด 

๙.๗ การทบทวนและตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึง 

• ทบทวนและตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึงและใช้งานระบบสารสนเทศ ปีละ ๒ ครั้ง โดย
ผู้ดูแลระบบจัดส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ให้กับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลเพื่อดำเนินการทบทวนหรือเปลี่ยนแปลง 

๙.๘ ช่องทางการเข้าถึง 

• เครือข่ายภายในองค์การสะพานปลา 

๑๐. การบริหารจัดการการเข้าถึงของผู้ใช้งาน (User Access Management) 

๑๐.๑ ต้องจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับการสร้างความตระหนักเรื ่องความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศ (Information security awareness training) เพื ่อให้สามารถใช้งานข้อมูลและ
สารสนเทศและระบบสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง 



นโยบายความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information Security Management) | หน้าที่ ๑๖ / ๑๖ 
 

๑๐.๒ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฎิบัติที่สามารถเข้าใจและนำไปปฏิบัติได้ 
๑๐.๓ การลงทะเบียนผู้ใช้งานระบบต่างๆ 

• เจ้าหน้าที่ท่ีเข้าใหม่ทุกคนได้รับบัญชีผู้ใช้ เมื่อฝ่ายบุคคลป้อนลงทะเบียนเจ้าหน้าที่
ใหม่เข้าสู่ระบบบริการจัดการองค์การสะพานปลา 

• เจ้าหน้าที่แจ้งความประสงค์ของใช้บริการผ่านเจ้าของข้อมูลมายังผู้ดูแลระบบโดย
จะต้องจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร 

๑๑. การกำหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน (User Responsibilities) 

๑๑.๑ ผู้ใช้งานต้องทำการป้องกัน ดูแล รักษาข้อมูลบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน โดยผู้ใช้งานแต่ละ
คนต้องมีบัญชีชื่อผู้ใช้ของตนเอง และห้ามทำการเผยแพร่แจกจ่ายหรือทำให้ผู้อื่นล่วงรู้รหัสผ่าน 

๑๑.๒ ผู้ใช้งานต้องเปลี่ยนรหัสผ่านตามระยะเวลาที่กำหนด หรือทันทีเม่ือสงสัยว่ารหัสผ่านถูก
เปิดเผย 

๑๑.๓ ผู้ใช้งานต้องกำหนดรหัสผ่านด้วยความยาวไม่น้อยกว่า ๖ ตัว โดยผสมกันระหว่าง
ตัวอักษรที่เป็นตัวพิมพ์ปกติและตัวเลข ไม่กำหนดรหัสผ่านมาจากสิ่งที่สื่อถึงตัวผู้ใช้งาน เช่น ชื่อ นามสกุล วัน
เกิด เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น 

๑๑.๔ ไม่จดรหัสผ่านไว้ในสถานที่ที่งานต่อการสังเกตเห็นของบุคคลอ่ืน 

๑๑.๕ ผู้ใช้ต้องตั้งค่าการใช้งานโปรแกรมถนอมหน้าจอ (Screen Saver) เพ่ือล็อคหน้าจอขณะ
ไม่มีผู้ใช้งานที่อุปกรณ์ เพ่ือป้องกันผู้ไม่สิทธิ์ใช้งาน 

๑๑.๖ ผู้ใช้งานต้องวางอุปกรณ์ในพื้นที่ที่เหมาะสม เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญหายหรือใช้งานโดย
ไม่ได้รับอนุญาต 

๑๑.๗ สำรองและลบข้อมูลที่เก็บอยู่ในสื่อบันทึกก่อนส่งเครื่องคอมพิวเตอร์ไปตรวจซ่อม เพ่ือ
ป้องกันการสูญหายหรือการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต 

๑๑.๘ ต้องลบหรือฟอร์แมต (Format) ข้อมูลที่บันทึกอยู่ในอุปกรณ์ที่ใช้ในการบันทึกข้อมูล 
ก่อนทำลายหรือเปลี่ยนทดแทนหรือจำหน่ายอุปกรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทำโดย 

สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 


