
  

 

ระเบยีบ 

 สหกรณ์ออมทรพัยว์ชิรพยาบาล จ ากดั 

วา่ดว้ยการรกัษาความปลอดภยัดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

พ.ศ. 2554 

*********************** 

       อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ ขอ้ 58 (9)  และขอ้ 83 (13) ทีป่ระชมุคณะกรรมการ

ด าเนินการสหกรณอ์อมทรพัยว์ชิรพยาบาล จ ากดั  ชดุที ่38  ครัง้ที ่ 5/2554 เมือ่วนัศุกรท์ี่ 18 กมุภาพนัธ ์2554 

ไดม้มีติใหก้ าหนดระเบยีบสหกรณอ์อมทรพัยว์ชริพยาบาล จ ากดั  ว่าดว้ยการรกัษาความปลอดภยัดา้น

เทคโนโลยสีารสนเทศ  พ.ศ. 2554  ดงัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1.  ระเบยีบน้ีเรียกว่า “ระเบยีบสหกรณอ์อมทรพัยว์ชิรพยาบาล จ ากดั ว่าดว้ยการรกัษา 

ความปลอดภยัดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  พ.ศ. 2554” 

ขอ้ 2.  ระเบยีบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัต ัง้แต่ วนัที่ 18 กมุภาพนัธ ์2554  เป็นตน้ไป  

 ขอ้ 3.  ใหย้กเลกิ  ระเบยีบ  ประกาศ  ค าส ัง่  และมตอิื่นใดในส่วนทีก่  าหนดไวแ้ลว้ในระเบยีบน้ี  หรอื 

ซึง่ขดั  หรอืแยง้กบัระเบยีบน้ีใหใ้ชร้ะเบยีบน้ีแทน 

ขอ้ 4.  ในระเบยีบน้ี 

   “สหกรณ์”  หมายถงึ สหกรณอ์อมทรพัยว์ชริพยาบาล จ ากดั 

   “ผูบ้ริหารสหกรณ์”  หมายถงึ คณะกรรมการด าเนินการสหกรณอ์อมทรพัย ์

  วชริพยาบาล จ ากดั 

   “ประธานกรรมการ”     หมายถงึ ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 

                                                                 ออมทรพัยว์ชิรพยาบาล จ ากดั 

   “ผูจ้ดัการ”   หมายถงึ    ผูจ้ดัการสหกรณอ์อมทรพัยว์ชริพยาบาล จ ากดั 

   “ผูดู้แลระบบ”     หมายถงึ  ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

   “ผูใ้ชง้าน”     หมายถงึ  เจา้หนา้ทีส่หกรณอ์อมทรพัยว์ชิรพยาบาล จ ากดั 

 
หมวดที่ 1 

ว่าดว้ยการพสูิจน์ตวัตน  

(ACCOUNTABILITY, IDENTIFICATION AND AUTHENTICATION) 

 
ขอ้ 5.  ผูใ้ชง้านมหีนา้ทีใ่นการป้องกนั  ดูแลรกัษาขอ้มลูบญัชชีื่อผูใ้ชง้าน (USERNAME) และรหสัผ่าน 

(PASSWORD) โดยผูใ้ชง้านแต่ละคนตอ้งมบีญัชีชื่อผูใ้ชง้าน (USERNAME) ของตนเอง  หา้มใชร่้วมกบัผูอ้ื่นรวมท ัง้

หา้มท าการเผยแพร่  แจกจ่าย  หรอืกระท าการใด ๆ ท าใหผู้อ้ื่นลว่งรูร้หสัผ่าน (PASSWORD) 

ขอ้ 6.  ผูใ้ชง้านตอ้งรบัผดิชอบต่อการกระท าใด ๆ ทีเ่กดิจากบญัชขีองผูใ้ชง้าน (USERNAME) ไมว่่า 

การกระท านัน้จะเกดิจากผูใ้ชง้านหรอืไมก่็ตาม 
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ขอ้ 7.  ผูใ้ชง้านตอ้งตัง้รหสัผ่านใหเ้กดิความปลอดภยั  โดยรหสัผ่านประกอบดว้ยตวัอกัษรไมน่อ้ยกว่า 

8 ตวัอกัษร  ซึง่ตอ้งประกอบดว้ยตวัเลข (NUMERICAL CHARACTER) ตวัอกัษร (ALPHABET) และตวัอกัษร

พเิศษ (SPECIAL CHARACTER) 

ขอ้ 8.  ผูใ้ชง้านตอ้งไมใ่ชง้านรหสัผ่านซึง่เคยใชม้าแลว้ อย่างนอ้ย 5 รหสัผ่าน 

ขอ้ 9.  ผูใ้ชง้านตอ้งเปลีย่นรหสัผ่าน (PASSWORD) ทกุ ๆ 60 วนัหรอืทกุคร ัง้ทีม่กีารแจง้เตอืนใหเ้ปลีย่น

รหสัผ่าน 

 ขอ้ 10.  ผูใ้ชง้านตอ้งท าการพสูิจนต์วัตนทกุคร ัง้ก่อนทีจ่ะใชท้รพัยส์นิหรอืดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ

ของสหกรณ์และหากการพสูิจนต์วัตนนัน้มปีญัหา  ไมว่่าจะเกดิจากรหสัผ่าน  การโดนลอ็คกด็ี  หรอืเกดิจาก

ความผดิพลาดใด ๆ กด็ ี ผูใ้ชง้านตอ้งแจง้ใหผู้ดู้แลระบบทราบทนัที โดย 

  10.1  คอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ (NOTEBOOK) ตอ้งท าการพสูิจนต์วัตนในระดบัไบออส (BIOS)  

ก่อนการใชง้าน 

  10.2  คอมพวิเตอรท์กุประเภท  ก่อนการเขา้ถงึระบบปฏบิตักิารตอ้งท าการพสูิจนต์วัตน 

ทกุคร ัง้ 

  10.3  การใชง้านระบบคอมพวิเตอรอ์ื่นในเครอืขา่ยจะตอ้งท าการพสูิจนต์วัตนทกุคร ัง้ 

 10.4  การใชง้านอนิเทอรเ์น็ต (INTERNET) ตอ้งท าการพสูิจนต์วัตนและตอ้งมกีารบนัทกึ 

ขอ้มลูซึง่สามารถบง่บอกตวัตนบุคคลผูใ้ชง้านได ้

  10.5  เมือ่ผูใ้ชง้านไมอ่ยู่ที่เครื่องคอมพวิเตอร ์เครื่องคอมพวิเตอรท์กุเครื่องตอ้งท าการลอ็ค

หนา้จอทุกครัง้  และตอ้งท าการพสูิจนต์วัตนก่อนการใชง้านทกุคร ัง้ 

  10.6  เครื่องคอมพวิเตอรท์กุเครื่องตอ้งท าการตัง้เวลาพกัหนา้จอ (SCREEN SAVER)  โดยตัง้

เวลาอย่างนอ้ย 15 นาท ี

 
หมวดที่ 2 

ว่าดว้ยการบรหิารจดัการทรพัยส์นิ 

(ASSETS MANAGEMENT) 

 

ขอ้ 11.  ผูใ้ชง้านตอ้งไม่เขา้ไปในหอ้งคอมพวิเตอรแ์มข่า่ย (SERVER) สหกรณท์ีเ่ป็นเขตหวงหา้มโดย

เดด็ขาด  เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตจากผูดู้แลระบบ 

ขอ้ 12.  ผูใ้ชง้านตอ้งไม่น าอปุกรณห์รอืชิ้นส่วนใดออกจากหอ้งคอมพวิเตอรแ์มข่า่ย (SERVER) เวน้แต่

จะไดร้บัอนุญาตจากผูดู้แลระบบ 

ขอ้ 13.  ผูใ้ชง้านตอ้งไม่น าเครื่องมอื  หรอือุปกรณอ์ื่นใดเชื่อมเขา้เครอืขา่ยเพือ่การประกอบธุรกจิ 

ส่วนบคุคล 

ขอ้ 14.  ผูใ้ชง้านตอ้งไม่ใช ้ หรอืลบแฟ้มขอ้มลูของผูอ้ื่นไมว่่ากรณีใด ๆ 

ขอ้ 15.  ผูใ้ชง้านตอ้งไม่คดัลอกหรอืท าส  าเนาแฟ้มขอ้มลูทีม่ลีขิสทิธิ์ก  ากบัการใชง้าน  ก่อนไดร้บัอนุญาต 
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ขอ้ 16.  ผูใ้ชง้านมหีนา้ที่ตอ้งรบัผดิชอบต่อทรพัยส์นิทีส่หกรณม์อบไวใ้หใ้ชง้านเสมอืนหน่ึงเป็น

ทรพัยส์นิของผูใ้ชง้านเอง  โดยบรรดารายการทรพัยส์นิ (ASSET LISTS) ทีผู่ใ้ชง้านตอ้งรบัผดิชอบจะอยู่แนบทา้ย

เอกสารขอ้บงัคบัน้ี  การรบัหรอืคืนทรพัยส์นิจะถกูบนัทกึและตรวจสอบทกุคร ัง้โดยเจา้หนา้ที่ทีส่หกรณม์อบหมาย 

ขอ้ 17.  กรณีท างานนอกสถานที่ผูใ้ชง้านตอ้งดูแลและรบัผดิชอบทรพัยส์นิของสหกรณ์ทีไ่ดร้บั

มอบหมาย 

ขอ้ 18.  ผูใ้ชง้านมหีนา้ที่ตอ้งชดใชค่้าเสยีหายไมว่่าทรพัยส์นินัน้จะช ารุด  หรอืสูญหายตามมลูค่า

ทรพัยส์นิ  หากความเสยีหายนัน้เกดิจากความประมาทของผูใ้ชง้าน 

ขอ้ 19.  ผูใ้ชง้านตอ้งไม่ใหผู้อ้ื่นยมืคอมพวิเตอร ์ หรอืโนต้บุก๊  ไมว่่ากรณีใด ๆ เวน้แต่การยมืนัน้ไดร้บั

การอนุมตัเิป็นลายลกัษณอ์กัษรจากผูม้อี  านาจ 

ขอ้ 20.  ทรพัยส์นิและดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศต่าง ๆ ทีส่หกรณจ์ดัเตรยีมไวใ้หใ้ชง้านมวีตัถปุระสงค์

เพือ่การใชง้านของสหกรณเ์ท่านัน้  หา้มมใิหผู้ใ้ชง้านน าทรพัยส์นิและดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศต่าง ๆ ไปใชใ้น

กจิกรรมที่สหกรณไ์มไ่ดก้ าหนด  หรอืท าใหเ้กดิความเสยีหายต่อสหกรณ์ 

ขอ้ 21.  ความเสยีหายใด ๆ ที่เกิดจากการละเมดิตามขอ้ 16  ใหถ้อืเป็นความผดิส่วนบคุคลโดยผูใ้ชง้าน

ตอ้งรบัผดิชอบต่อความเสยีหายทีเ่กดิขึ้น 

 
หมวดที่ 3 

ว่าดว้ยการบรหิารจดัการขอ้มลูองคก์ร 

(CORPORATE MANAGEMENT) 

 
ขอ้ 22.  ผูใ้ชง้านตอ้งตระหนกัและระมดัระวงัต่อการใชง้านขอ้มลู  ไมว่่าขอ้มลูนัน้จะเป็นของสหกรณ์

หรอืเป็นขอ้มลูของบคุคลภายนอก 

ขอ้ 23.  ขอ้มลูท ัง้หลายทีอ่ยู่ภายในทรพัยส์นิของสหกรณ์  ถอืเป็นทรพัยส์นิของสหกรณ์  หา้มไม่ให ้

ท าการเผยแพร่  เปลีย่นแปลง  ท าซ า้  หรอืท าลาย  โดยไมไ่ดร้บัอนุญาตจากผูบ้รหิารสหกรณ์ 

ขอ้ 24.  ผูใ้ชง้านมสี่วนร่วมในการดูแลรกัษาและรบัผดิชอบต่อขอ้มลูของสหกรณ์  หรอืขอ้มลูของ

ผูร้บับรกิาร  หากเกดิการสูญหาย โดยน าไปใชใ้นทางทีผ่ดิ  การเผยแพร่โดยไม่รบัอนุญาต  ผูใ้ชง้านตอ้งม ี

ส่วนร่วมในการรบัผดิชอบต่อความเสยีหายนัน้ดว้ย 

ขอ้ 25.  ผูใ้ชง้านตอ้งป้องกนั  ดูแล  รกัษาไวซ้ึง่ความลบั  ความถกูตอ้ง  และความพรอ้มใชข้องขอ้มลู 

ขอ้ 26.  ผูใ้ชง้านมสีทิธิโดยชอบธรรมทีจ่ะเก็บ  รกัษา  ใชง้านและป้องกนัขอ้มลูส่วนบคุคลตาม

เหน็สมควร  สหกรณจ์ะใหก้ารสนบัสนุนและเคารพต่อสทิธิ์ส่วนบคุคล  และไมอ่นุญาตใหบ้คุคลหน่ึงบคุคลใด 

ท าการละเมดิต่อขอ้มลูส่วนบคุคลโดยไมไ่ดร้บัอนุญาตจากผูใ้ชง้านทีค่รอบครองขอ้มลูนัน้  ยกเวน้ในกรณีที่

สหกรณ์ตอ้งการตรวจสอบขอ้มลูหรอื  คาดว่าขอ้มลูนัน้เกี่ยวขอ้งกบัสหกรณ์  ซึง่สหกรณอ์าจแต่งต ัง้ใหผู้ท้  าหนา้ที่

ตรวจสอบ  ท าการตรวจสอบขอ้มลูเหลา่นัน้ไดต้ลอดเวลา  โดยไมต่อ้งแจง้ใหผู้ใ้ชง้านทราบ 
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หมวดที่ 4 

ว่าดว้ยการบรหิารจดัการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

(IT INFRASTRUCTURE MANAGEMENT) 

 
 ขอ้ 27.  ผูใ้ชง้านมสีทิธทิีจ่ะพฒันาโปรแกรมหรอืฮารด์แวรใ์ด ๆ แต่ตอ้งไมด่ าเนินการ  ดงัน้ี 

  27.1  พฒันาโปรแกรมหรอืฮารด์แวรใ์ด ๆ ทีจ่ะท าลายกลไกรกัษาความปลอดภยัระบบรวมท ัง้

การกระท าในลกัษณะเป็นการแอบใชร้หสัผ่าน  การลกัลอบท าส าเนาขอ้มลูบุคคลอื่นหรอืแกะรหสัผ่านของบคุคล

อื่น 

  27.2  พฒันาโปรแกรมหรอืฮารด์แวรใ์ด ๆ ซึง่ท  าใหผู้ใ้ชม้สีทิธิและล  าดบัความส าคญัใน 

การครอบครองทรพัยากรระบบมากกว่าผูใ้ชอ้ื่น 

  27.3  พฒันาโปรแกรมใดทีจ่ะท าซ  า้ตวัโปรแกรมหรอืแฝงตวัโปรแกรมไปกบัโปรแกรมอื่น 

ในลกัษณะเช่นเดยีวกบัหนอน  หรอืไวรสัคอมพวิเตอร ์

  27.4  พฒันาโปรแกรมหรอืฮารด์แวรใ์ด ๆ ทีจ่ะท าลายระบบจ ากดัสทิธิ์การใช ้(LICENSE) 

ซอฟตแ์วร ์

  27.5  น าเสนอขอ้มลูทีผ่ดิกหหมาย  ละเมดิลขิสทิธิ์แสดงขอ้ความรูปภาพไมเ่หมาะสม  หรอื

ขดัต่อศีลธรรมประเพณีอนัดงีามของประเทศไทย  กรณีทีผู่ใ้ชส้รา้งเวบ็เพจบนเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์

 ขอ้ 28.  หา้มตดิตัง้อุปกรณ์หรอืกระท าการใดเพือ่ใหส้ามารถเขา้ถงึดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของ

สหกรณ์โดยไมไ่ดร้บัอนุญาตจากผูม้อี  านาจ 

 
หมวดที่ 5 

ว่าดว้ยซอฟตแ์วรแ์ละลขิสทิธ์ิ 

(SOFTWARE LICENSING AND INTELLECTUAL PROPERTY) 

 
ขอ้ 29.  สหกรณ ์ ไดใ้หค้วามส าคญัต่อเรื่องทรพัยส์นิทางปญัญา  ดงันัน้ซอฟตแ์วรท์ี่สหกรณอ์นุญาต

ใหใ้ชง้านหรอืทีส่หกรณ์  มลีขิสทิธิ์  ผูใ้ชง้านสามารถขอใชง้านไดต้ามหนา้ทีค่วามจ าเป็น  และสหกรณ์หา้มไมใ่ห ้

ผูใ้ชง้านท าการตดิต ัง้หรอืใชง้านซอฟตแ์วรอ์ื่นใดทีไ่มม่ลีขิสทิธิ์  หากมกีารตรวจสอบพบความผดิฐานละเมดิ

ลขิสทิธิ์  สหกรณ์ถอืว่าเป็นความผดิส่วนบคุคล  ผูใ้ชง้านจะตอ้งรบัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีว 

ขอ้ 30.  ซอฟตแ์วร ์(SOFTWARE) ทีส่หกรณไ์ดจ้ดัเตรียมไวใ้หผู้ใ้ชง้าน  ถอืเป็นสิง่จ  าเป็นต่อการท างาน

หา้มมใิหผู้ใ้ชง้านท าการติดตัง้  ถอดถอน  เปลีย่นแปลง  แกไ้ข  หรอืท าส  าเนาเพือ่น าไปใชง้านทีอ่ื่น 

 

หมวดที่ 6 

การป้องกนัโปรแกรมไม่ประสงคดี์ 

(PREVENTING MALWARE) 

 



 5/13 

ขอ้ 31.  คอมพวิเตอรข์องผูใ้ชง้านตดิตัง้โปรแกรมป้องกนัไวรสัคอมพวิเตอร ์(ANTIVIRUS) ตามที่

สหกรณ์ไดป้ระกาศใหใ้ช ้ เวน้แต่คอมพวิเตอรน์ัน้เป็นเครื่องเพือ่การศึกษา  พฒันา  ระบบป้องกนั  โดยตอ้ง

ไดร้บัอนุญาตจากผูบ้ริหารสหกรณ์ 

ขอ้ 32.  บรรดาขอ้มลู  ไฟล ์ ซอฟตแ์วร ์ หรอืสิง่อื่นใด  ที่ไดร้บัจากผูใ้ชง้านอื่นตอ้งไดร้บัการตรวจสอบ

ไวรสัคอมพวิเตอรแ์ละโปรแกรมไมป่ระสงคด์ีก่อนน ามาใชง้านหรือเกบ็บนัทกึทุกคร ัง้ 

ขอ้ 33.  ผูใ้ชง้านตอ้งท าการปรบัปรุงขอ้มลู  ส าหรบัตรวจสอบและปรบัปรุงระบบปฏบิตักิาร (UPDATE 

PATCH) ใหใ้หมเ่สมอ  เพือ่เป็นการป้องกนัความเสยีหายทีอ่าจเกิดขึ้น 

ขอ้ 34.  ผูใ้ชง้านตอ้งพงึระวงัไวรสัและโปรแกรมไมพ่งึประสงคด์ีตลอดเวลา  รวมท ัง้เมือ่พบสิง่ผดิปกติ

ผูใ้ชง้านตอ้งแจง้เหตุแก่ผูดู้แลระบบ 

ขอ้ 35.  เมือ่ผูใ้ชง้านพบว่าเครื่องคอมพวิเตอรต์ดิไวรสั  ผูใ้ชง้านตอ้งไมเ่ชื่อมต่อเครื่องคอมพวิเตอรเ์ขา้

สู่เครอืขา่ย  และตอ้งแจง้แก่ผูดู้แลระบบ 

ขอ้ 36.  หา้มลกัลอบท าส าเนา  เปลีย่นแปลง  ลบทิ้ง  ซึง่ขอ้มลู  ขอ้ความ  เอกสาร  หรอืสิง่ใด ๆ ทีเ่ป็น

ทรพัยส์นิของสหกรณ์  หรอืของผูอ้ื่น  โดยไม่ไดร้บัอนุญาตจากผูม้อี  านาจ 

ขอ้ 37.  หา้มท าการเผยแพร่ไวรสัคอมพวิเตอร ์ มลัแวร ์ หรอืโปรแกรมอนัตรายใด ๆ ทีอ่าจก่อใหเ้กดิ

ความเสยีหายมาสู่ทรพัยส์นิของสหกรณ์ 

 
หมวดที่ 7 

การรกัษาความปลอดภยัของเครอืข่ายไรส้าย  

(WIRELESS POLICY) 

 
ขอ้ 38.  ผูดู้แลระบบ (SYSTEM ADMINISTRATOR) ตอ้งควบคุมสญัญาณของอุปกรณก์ระจายสญัญาณ 

(ACCESS POINT) ใหร้ ัว่ไหลออกนอกพื้นทีใ่ชง้านระบบเครอืขา่ยไรส้ายนอ้ยทีสุ่ด 

ขอ้ 39.  ผูดู้แลระบบ (SYSTEM ADMINISTRATOR) ควรท าการเปลีย่นค่า SSID (SERVICE SET 

IDENTIFIER) ทีถ่กูก าหนดเป็นค่าโดยปรยิาย (DEFAULT) มาจากผูผ้ลติทนัททีีน่ าอปุกรณก์ระจายสญัญาณ 

(ACCESS POINT) มาใชง้าน 

ขอ้ 40.  ผูดู้แลระบบ (SYSTEM ADMINISTRATOR) ตอ้งก าหนดค่า WEP (WIRED EQUIVALENT 

PRIVACY) หรอื WPA (WI-FI PROTECTED ACCESS) ในการเขา้รหสัขอ้มลูระหว่าง WIRELESS LAN CLIENT 

และอุปกรณก์ระจายสญัญาณ (ACCESS POINT) และควรก าหนดค่าใหไ้มแ่สดงชื่อระบบเครอืขา่ยไรส้าย 

ขอ้ 41.  ผูดู้แลระบบ (SYSTEM ADMINISTRATOR) ควรเลอืกใชว้ธิกีารควบคุม MAC ADDRESS 

(MEDIA ACCESS CONTROL ADDRESS) และชื่อผูใ้ช ้(USERNAME) รหสัผ่าน (PASSWORD) ของผูใ้ชบ้ริการทีม่ี

สทิธิ์ในการเขา้ใชง้านระบบเครอืขา่ยไรส้าย  โดยจะอนุญาตเฉพาะอปุกรณ์ทีม่ ีMAC ADDRESS (MEDIA 

ACCESS CONTROL ADDRESS) และชื่อผูใ้ช ้(USERNAME) รหสัผ่าน (PASSWORD) ตามที่ก  าหนดไวเ้ท่านัน้ 

ใหเ้ขา้ใชร้ะบบเครอืขา่ยไรส้ายไดอ้ย่างถกูตอ้ง 
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ขอ้ 42.  ผูดู้แลระบบ (SYSTEM ADMINISTRATOR) ควรมกีารติดตัง้ไฟรว์อลล ์(FIREWALL) ระหว่าง

ระบบเครอืขา่ยไรส้ายกบัระบบเครอืขา่ยภายในหน่วยงาน 

ขอ้ 43.  ผูดู้แลระบบ (SYSTEM ADMINISTRATOR) ควรก าหนดใหผู้ใ้ชบ้รกิารในระบบเครอืขา่ยไรส้าย

ตดิต่อสือ่สารไดเ้ฉพาะกบั VPN (VIRTUAL PRIVATE NETWORK) เพือ่ช่วยป้องกนัการบกุรุกในระบบเครอืขา่ย 

ไรส้าย 

ขอ้ 44.  ผูดู้แลระบบ (SYSTEM ADMINISTRATOR) ควรใชซ้อฟตแ์วรห์รอืฮารด์แวรต์รวจสอบการรกัษา

ความปลอดภยัของระบบเครอืข่ายไรส้ายเพือ่คอยตรวจสอบและบนัทกึเหตกุารณท์ีน่่าสงสยัเกดิขึ้นในระบบ

เครอืขา่ยไรส้าย  และจดัส่งรายงานผลการตรวจสอบทุก 3 เดอืน และในกรณีทีต่รวจสอบพบการใชง้านระบบ

เครอืขา่ยไรส้ายทีผ่ดิปกติ  ใหผู้ดู้แลระบบ (SYSTEM ADMINISTRATOR) รายงานต่อผูจ้ดัการสหกรณ์ทราบทนัท ี

ขอ้ 45.  ผูดู้แลระบบ (SYSTEM ADMINISTRATOR) ตอ้งควบคุมดูแลไมใ่หบ้คุคลหรอืหน่วยงาน

ภายนอกทีไ่มไ่ดร้บัอนุญาตใชง้านระบบเครอืขา่ยไรส้ายในการเขา้สู่ระบบอินทราเน็ต (INTRANET) และฐานขอ้มลู

ภายในต่าง ๆ ของหน่วยงาน 

 
หมวดที่ 8 

การรกัษาความปลอดภยัของไฟรว์อลล ์

(FIREWALL POLICY) 

 

ขอ้ 46.  สหกรณม์หีนา้ทีใ่นการบริหารจดัการ การตดิตัง้และก าหนดค่าของไฟรว์อลลท์ ัง้หมด 

 ขอ้ 47.  การก าหนดค่าเริ่มตน้พื้นฐานของทกุเครอืข่ายจะตอ้งเป็นการปฏเิสธท ัง้หมด 

 ขอ้ 48.  ทกุเสน้ทางเชื่อมต่ออินเทอรเ์น็ตและบรกิารอนิเทอรเ์น็ตทีไ่มอ่นุญาตตามนโยบาย จะตอ้ง 

ถกูบลอ็ก (BLOCK) โดยไฟรว์อลล ์

 ขอ้ 49.  ผูใ้ชง้านอนิเทอรเ์น็ตจะตอ้งมกีาร LOGIN ACCOUNT ก่อนการใชง้านทุกครัง้ 

 ขอ้ 50.  ค่าการเปลีย่นแปลงท ัง้หมดในไฟรว์อลล ์เช่น ค่าพารามเิตอร ์ การก าหนดค่าใชบ้รกิาร และ 

การเชื่อมต่อทีอ่นุญาต  จะตอ้งมกีารบนัทกึการเปลีย่นแปลงทกุคร ัง้ 

 ขอ้ 51.  การเขา้ถงึตวัอุปกรณไ์ฟรว์อลล ์ จะตอ้งสามารถเขา้ถงึไดเ้ฉพาะผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายใหดู้แล

จดัการเท่านัน้ 

 ขอ้ 52.  ขอ้มลูจราจรทางคอมพวิเตอรท์ีเ่ขา้ออกอุปกรณ์ไฟรว์อลล ์ จะตอ้งส่งค่าไปจดัเกบ็ทีอุ่ปกรณ์

จดัเกบ็ขอ้มลูจราจรทางคอมพวิเตอร ์ โดยจะตอ้งจดัเก็บขอ้มลูจราจรไมน่อ้ยกว่า 90 วนั 

 ขอ้ 53.  การก าหนดนโยบายในการใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตกบัเครื่องคอมพวิเตอรลู์กขา่ยจะเปิดพอรต์

การเชื่อมต่อพื้นฐานของโปรแกรมท ัว่ไป  ที่ทางสหกรณอ์นุญาตใหใ้ชง้าน  ซึง่หากมคีวามจ าเป็นที่จะใชง้านพอรต์

การเชื่อมต่อนอกเหนือทีก่  าหนด  จะตอ้งไดร้บัความยนิยอมจากสหกรณ์ก่อน 

 ขอ้ 54.  การก าหนดค่าการใหบ้ริการเครื่องคอมพวิเตอรแ์มข่า่ยในส่วนของเครอืขา่ย  จะตอ้งก าหนดค่า

อนุญาตเฉพาะพอรต์การเชื่อมต่อทีจ่  าเป็นต่อการใหบ้รกิารเท่านัน้  โดยขอ้นโยบายจะตอ้งถูกระบใุหก้บัเครื่อง

คอมพวิเตอรแ์มข่า่ยเป็นรายเครื่องทีใ่หบ้ริการจรงิ 
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 ขอ้ 55.  จะตอ้งมกีารส ารองขอ้มลูการก าหนดค่าต่าง ๆ ของอปุกรณไ์ฟรว์อลลเ์ป็นประจ าทกุสปัดาห ์

หรอืทกุคร ัง้ทีม่กีารเปลีย่นแปลงค่า 

 ขอ้ 56.  เครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ข่ายทีใ่หบ้รกิารระบบงานสารสนเทศต่าง ๆ จะตอ้งไมอ่นุญาตใหม้กีาร

เชื่อมต่อเพือ่ใชง้านอนิเทอรเ์น็ต  เวน้แต่มคีวามจ าเป็น  โดยจะตอ้งก าหนดเป็นกรณีไป 

 ขอ้ 57.  สหกรณ ์ มสีทิธิทีจ่ะระงบัหรอืบลอ็กการใชง้านของเครื่องคอมพวิเตอรลู์กขา่ยทีม่พีฤตกิรรม

การใชง้านทีผ่ดินโยบาย  หรอืเกิดจากการท างานของโปรแกรมที่มคีวามเสีย่งต่อความปลอดภยั  จนกว่าจะไดร้บั

การแกไ้ข 

 ขอ้ 58.  การเชื่อมต่อในลกัษณะของการ REMOTE LOGIN จากภายนอกมายงัเครื่องแม่ขา่ย หรอื

อปุกรณเ์ครอืขา่ยภายใน  จะตอ้งบนัทกึรายการของการด าเนินการตามแบบการขออนุญาตด าเนินการเกี่ยวกบั

เครื่องคอมพวิเตอรแ์ละอปุกรณ์เครอืขา่ย  และจะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากสหกรณก่์อน 

 ขอ้ 59.  ผูล้ะเมดินโยบายดา้นความปลอดภยัของไฟรว์อลล ์จะถกูระงบัการใชง้านอินเทอรเ์น็ตทนัท ี

 

หมวดที่ 9 

การรกัษาความปลอดภยัของอเีมล ์

(E-MAIL POLICY) 

 
 ขอ้ 60.  ในการลงทะเบยีนบญัชีผูใ้ชบ้รกิารจดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์(E-MAIL) ตอ้งท าการกรอกขอ้มลู 

ค าขอเขา้ใชบ้รกิารจดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์(E-MAIL) ของหน่วยงานโดยยื่นค าขอกบัเจา้หนา้ทีส่หกรณ์ 

 ขอ้ 61.  เมือ่ไดร้บัรหสัผ่าน (PASSWORD) ครัง้แรกในการเขา้ระบบจดหมายอิเลก็ทรอนิกส ์(E-MAIL) 

และเมือ่มกีารเขา้สู่ระบบในคร ัง้แรกนัน้ ควรเปลีย่นรหสัผ่าน (PASSWORD) โดยทนัท ี  

 ขอ้ 62.  ไมค่วรบนัทกึหรอืเก็บรหสัผ่าน (PASSWORD) ไวใ้นระบบคอมพวิเตอร ์

 ขอ้ 63.  ควรเปลีย่นรหสัผ่าน (PASSWORD) ทกุ 3 – 6 เดอืน 

 ขอ้ 64.  ไมค่วรใชท้ีอ่ยู่จดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์(E-MAIL ADDRESS)  ของผูอ้ื่นเพือ่อ่านหรอืรบัหรือส่ง

ขอ้ความ  ยกเวน้แต่จะไดร้บัการยนิยอมจากเจา้ของผูใ้ชบ้รกิารและใหถ้อืว่าเจา้ของจดหมายอเิลก็ทรอนิกส  ์ 

(E-MAIL) เป็นผูร้บัผดิชอบต่อการใชง้านในจดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์(E-MAIL) ของตน 

 ขอ้ 65.  หลงัจากการใชง้านระบบจดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์(E-MAIL) เสรจ็สิ้นควรลงบนัทกึออก 

(LOGOUT) ทกุคร ัง้ 

 ขอ้ 66.  การส่งขอ้มลูที่เป็นความลบั  ไมค่วรระบุความส าคญัของขอ้มลูลงในหวัขอ้จดหมาย

อเิลก็ทรอนิกส ์(E-MAIL) 

 
หมวดที่ 10 

การรกัษาความปลอดภยัของอนิเทอรเ์น็ต 

(INTERNET SECURITY POLICY) 
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 ขอ้ 67.  ไมใ่ชร้ะบบอนิเทอรเ์น็ต (INTERNET) ของหน่วยงาน  เพื่อหาประโยชนใ์นเชงิพาณิชยเ์ป็นการ

ส่วนบคุคล  และท าการเขา้สู่เวบ็ไซตท์ีไ่มเ่หมาะสม  เช่น เวบ็ไซตท์ีข่ดัต่อศีลธรรม  เวบ็ไซตท์ีม่เีน้ือหาอนัอาจ

กระทบกระเทอืนหรอืเป็นภยัต่อการรกัษาความม ัน่คงและความปลอดภยัต่อชาต ิ ศาสนา  พระมหากษตัรยิ ์ 

หรอืเวบ็ไซตท์ี่เป็นภยัต่อสงัคม  หรอืละเมดิสทิธิ์ของผูอ้ื่น  หรอืขอ้มลูทีอ่าจก่อใหเ้กดิความเสยีหายใหก้บั

หน่วยงาน 

 ขอ้ 68.  หา้มเปิดเผยขอ้มลูส าคญัทีเ่ป็นความลบัเกี่ยวกบังานของหน่วยงานที่ยงัไมไ่ดป้ระกาศอย่างเป็น

ทางการผ่านระบบอนิเทอรเ์น็ต  (INTERNET) 

 ขอ้ 69.  ระมดัระวงัการดาวนโ์หลด  โปรแกรมใชง้านจากระบบอินเทอรเ์น็ต (INTERNET) การดาวน์

โหลด  การอพัเดท (UPDATE) โปรแกรมต่าง ๆ ตอ้งเป็นไปโดยไมล่ะเมดิลขิสทิธิ์ 

 ขอ้ 70.  ในการใชง้านกระดานสนทนาอเิลก็ทรอนิกส ์ ไมเ่ปิดเผยขอ้มลูทีส่  าคญัและเป็นความลบัของ

หน่วยงาน 

 ขอ้ 71.  ในการใชง้านกระดานสนทนาอเิลก็ทรอนิกส ์ ไมเ่สนอความคิดเหน็  หรอืใชข้อ้ความทีย่ ัว่ยุ 

ใหร้า้ย  ทีจ่ะท าใหเ้กดิความเสือ่มเสยีต่อชื่อเสยีงของหน่วยงาน  การท าลายความสมัพนัธก์บับคุลากรของ

หน่วยงานอื่น ๆ 

 ขอ้ 72.  หลงัจากใชง้านระบบอนิเทอรเ์น็ต (INTERNET) เสรจ็แลว้ใหปิ้ดเวบ็เบราเซอรเ์พือ่ป้องกนั 

การเขา้ใชง้านโดยบุคคลอื่น ๆ 

 

หมวดที่ 11 

การรกัษาความปลอดภยัของการควบคุมการเขา้ถงึระบบ 

(ACCESS CONTROL POLICY) 

 

การควบคุมการเขา้ถงึดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 ขอ้ 73.  สหกรณ ์ ก าหนดมาตรการควบคุมการเขา้ใชง้าน  ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของหน่วยงาน 

เพือ่ดูแลรกัษาความปลอดภยั  โดยที่บคุคลจากหน่วยงานภายนอกทีต่อ้งการสทิธิ์ในการเขา้ใชง้านดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศของหน่วยงานจะตอ้งขออนุญาตเป็นลายลกัษณอ์กัษรต่อผูจ้ดัการส านกังานสหกรณ์ 

 ขอ้ 74.  ผูดู้แลระบบ (SYSTEM ADMINISTRATOR) ตอ้งก าหนดสทิธิ์การเขา้ถงึขอ้มลูและระบบขอ้มลูให ้

เหมาะสมกบัการเขา้ใชง้านของผูใ้ชง้านระบบและหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบของเจา้หนา้ทีใ่นการปฏบิตังิานก่อนเขา้ใช ้

ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  รวมท ัง้มกีารทบทวนสทิธิ์การเขา้ถงึอย่างสม  า่เสมอ 

 ขอ้ 75.  ผูดู้แลระบบ (SYSTEM ADMINISTRATOR) ควรจดัใหม้กีารติดตัง้ระบบบนัทกึและตดิตาม 

การใชง้านดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของหน่วยงานและตรวจตราการละเมดิความปลอดภยั  ที่มต่ีอระบบขอ้มลู 

 ขอ้ 76.  ผูดู้แลระบบ (SYSTEM ADMINISTRATOR) ตอ้งจดัใหม้กีารบนัทกึรายละเอียดการเขา้ถงึระบบ  

การแกไ้ขเปลีย่นแปลงสทิธิ์ต่างๆ และการผ่านเขา้-ออกสถานทีต่ ัง้ของระบบ ของท ัง้ผูท้ีไ่ดร้บัอนุญาตและไมไ่ดร้บั

อนุญาตเพือ่เป็นหลกัฐานในการตรวจสอบ 
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การบรหิารจดัการการเขา้ถงึดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 ขอ้ 77.  ผูดู้แลระบบ (SYSTEM ADMINISTRATOR) ตอ้งก าหนดการลงทะเบยีนบคุลากรใหม่ของ

สหกรณ ์ ควรก าหนดใหม้ขี ัน้ตอนปฏบิตัอิย่างเป็นทางการเพือ่ใหม้สีทิธิ์ต่าง ๆ ในการใชง้านตามความจ าเป็น  

รวมท ัง้ข ัน้ตอนปฏบิตัสิ  าหรบัการยกเลกิสทิธิ์การใชง้าน  เช่น  การลาออก  หรอืการเปลีย่นต าแหน่งงานภายใน

หน่วยงาน  เป็นตน้ 

 ขอ้ 78.  ผูดู้แลระบบ (SYSTEM ADMINISTRATOR) ตอ้งก าหนดการใชง้านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ทีส่  าคญั  เช่น  ระบบคอมพวิเตอรโ์ปรแกรมประยุกต ์(APPLICATION) จดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์(E-MAIL)  ระบบ

เครอืขา่ยไรส้าย (WIRELESS LAN)  ระบบอนิเทอรเ์น็ต (INTERNET)  เป็นตน้  โดยตอ้งใหส้ทิธิ์เฉพาะการ

ปฏบิตังิานในหนา้ทีแ่ละตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากผูบ้รหิารสหกรณ์เป็นลายลกัษณอ์กัษร  รวมท ัง้ตอ้งทบทวน

สทิธิ์ดงักลา่วอย่างสม า่เสมอ 

 ขอ้ 79.  ผูดู้แลระบบ (SYSTEM ADMINISTRATOR) ตอ้งบรหิารจดัการสทิธิ์การใชง้านระบบและ

รหสัผ่านของบคุลากร  ดงัต่อไปน้ี 

  79.1  ก าหนดการเปลีย่นแปลงและการยกเลกิรหสัผ่าน (PASSWORD)  เมือ่ผูใ้ชง้านระบบ

ลาออก  หรอืพน้จากต าแหน่ง  หรอืยกเลกิการใชง้าน 

  79.2  ส่งมอบรหสัผ่าน (PASSWORD)  ช ัว่คราวใหก้บัผูใ้ชบ้รกิารดว้ยวธิกีารที่ปลอดภยั   

ควรหลกีเลีย่งการใชบ้คุคลอื่นหรอืการส่งจดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์(E-MAIL)  ทีไ่ม่มกีารป้องกนัในการส่งรหสัผ่าน 

(PASSWORD) 

  79.3  ควรก าหนดใหผู้ใ้ชบ้ริการตอบยนืยนัการไดร้บัรหสัผ่าน (PASSWORD) 

  79.4  ควรก าหนดใหผู้ใ้ชง้านไม่บนัทกึหรอืเก็บรหสัผ่าน (PASSWORD)  ไวใ้นระบบ

คอมพวิเตอรใ์นรูปแบบทีไ่มไ่ดป้้องกนัการเขา้ถงึ 

  79.5  ก าหนดชื่อผูใ้ชห้รอืรหสัผูใ้ชง้านตอ้งไมซ่  า้กนั 

  79.6  ในกรณีมคีวามจ าเป็นตอ้งใหส้ทิธิ์พเิศษกบัผูใ้ชง้านทีม่สีทิธิ์สูงสุด  ผูใ้ชง้านนัน้จะตอ้ง

ไดร้บัความเหน็ชอบและอนุมตัจิากผูบ้ริหารสหกรณ์  โดยมกีารก าหนดระยะเวลาการใชง้านและระงบัการใชง้าน

ทนัทเีมือ่พน้ระยะเวลาดงักลา่วหรอืพน้จากต าแหน่ง  และมกีารก าหนดสทิธิ์พเิศษทีไ่ดร้บัว่าเขา้ถงึไดถ้งึระดบัใด

ไดบ้า้ง  และตอ้งก าหนดใหร้หสัผูใ้ชง้านต่างจากรหสัผูใ้ชง้านปกติ 

 ขอ้ 80.  ผูดู้แลระบบ (SYSTEM ADMINISTRATOR)  ตอ้งบรหิารจดัการการเขา้ถงึขอ้มลูตามประเภท 

ช ัน้ความลบั  ในการควบคุมการเขา้ถงึขอ้มลูแต่ละประเภทชัน้ความลบัท ัง้การเขา้ถงึโดยตรงและการเขา้ถงึผ่าน

ระบบงาน  รวมถงึวธิกีารท าลายขอ้มลูแต่ละประเภทชัน้ความลบั  ดงัต่อไปน้ี 

  80.1  ตอ้งควบคุมการเขา้ถงึขอ้มลูแต่ละประเภทชัน้ความลบัท ัง้การเขา้ถงึโดยตรงและ 

การเขา้ถงึผ่านระบบงาน 

  80.2  ตอ้งก าหนดรายชื่อผูใ้ช ้ (USERNAME)  และรหสัผ่าน  (PASSWORD)  เพือ่ใชใ้น 

การตรวจสอบตวัตนจรงิของผูใ้ชข้อ้มลูในแต่ละช ัน้ความลบัของขอ้มลู 

  80.3  ควรก าหนดระยะเวลาการใชง้านและระงบัการใชง้านทนัทเีมือ่พน้ระยะเวลาดงักลา่ว 
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  80.4  การรบั-ส่งขอ้มลูส าคญัผ่านระบบเครอืขา่ยสาธารณะ  ควรไดร้บัการเขา้รหสั 

(ENCRYPTION)  ทีเ่ป็นมาตรฐานสากล  เช่น  SSL  VPN  หรอื  XML ENCRYPTION  เป็นตน้ 

  80.5  ควรก าหนดการเปลีย่นรหสัผ่าน  (PASSWORD)  ตามระยะเวลาทีก่  าหนดของระดบั

ความส าคญัของขอ้มลู 

  80.6  ควรก าหนดมาตรการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูในกรณีทีน่ าเครื่องคอมพวิเตอร์

ออกนอกพื้นที่ของหน่วยงาน  เช่น  ส่งเครื่องคอมพวิเตอรไ์ปตรวจซ่อม  ควรส ารองและลบขอ้มลูทีเ่ก็บอยู่ในสือ่

บนัทกึก่อน  เป็นตน้ 

 
หมวดที่ 12 

การรกัษาความปลอดภยัของการตรวจจบัการบกุรุก 

(INTRUSION  DETECTION SYSTEM / INTRUSION PREVENTION SYSTEM POLICY : IDS/IPS POLICY) 

 
 ขอ้ 81.  IDS/IPS POLICY  เป็นนโยบายการติดตัง้ระบบตรวจสอบการบกุรุก  และตรวจสอบความ

ปลอดภยัของเครอืขา่ย  เพือ่ป้องกนัทรพัยากร  ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  และขอ้มลูบนเครอืขา่ยภายใน

สหกรณ ์ ใหม้กีารรกัษาความปลอดภยั  เป็นแนวทางการปฏบิตัเิกี่ยวกบัการตรวจสอบการบุกรุกเครอืขา่ย 

พรอ้มกบับทบาทและความรบัผดิชอบทีเ่กี่ยวขอ้ง 

 ขอ้ 82.  IDS/IPS POLICY  ครอบคลุมทกุโฮสต ์(HOST)  ในเครือขา่ยของสหกรณแ์ละเครอืขา่ยขอ้มลู

ท ัง้หมด  รวมถงึเสน้ทางทีข่อ้มลูอาจเดนิทาง  ซึง่ไมอ่ยู่ในเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตทุกเสน้ทาง 

 ขอ้ 83.  ระบบท ัง้หมดที่สามารถเขา้ถงึไดจ้ากอินเตอรเ์น็ตหรอืที่สาธารณะจะตอ้งผ่านการตรวจสอบ 

จากระบบ IDS/IPS 

 ขอ้ 84.  ระบบท ัง้หมดใน DMZ  จะตอ้งไดร้บัการตรวจสอบรูปแบบการใหบ้รกิารก่อนการตดิตัง้และ

เปิดใหบ้รกิาร 

 ขอ้ 85.  โฮสตแ์ละเครอืขา่ยท ัง้หมดทีม่กีารส่งผ่านขอ้มลูผ่าน IDS/IPS  จะตอ้งมกีารบนัทกึผล 

การตรวจสอบ 

 ขอ้ 86.  มกีารตรวจสอบและ UPDATE PATCH/SIGNATURE ของ IDS/IPS เป็นประจ าทกุ 3 เดอืน 

 ขอ้ 87.  มกีารตรวจสอบเหตุการณ์  ขอ้มลูจราจร  พฤติกรรมการใชง้าน  กจิกรรม  และบนัทกึปริมาณ

ขอ้มลูเขา้ใชง้านเครอืขา่ยเป็นประจ าทกุวนัโดยผูดู้แลระบบ 

 ขอ้ 88.  IDS/IPS  จะท างานภายใตก้หควบคุมพื้นฐานของไฟรว์อลล ์ ที่ใชใ้นการเขา้ถงึเครอืขา่ย 

ของดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศตามปกติ 

 ขอ้ 89.  เครื่องแม่ขา่ยทีม่กีารตดิตัง้ HOST-BASED IDS จะตอ้งมกีารตรวจสอบขอ้มลูประจ าวนั 

 ขอ้ 90.  พฤตกิรรมการใชง้าน  กิจกรรม  หรอืเหตกุารณ์ท ัง้หมด  ทีม่คีวามเสี่ยงต่อการบกุรุก   

การโจมตรีะบบ  พฤตกิรรมทีน่่าสงสยั  หรอืการพยายามเขา้ระบบ  ทัง้ทีป่ระสบความส าเรจ็และไมป่ระสบ

ความส าเรจ็จะตอ้งมกีารรายงานใหผู้บ้รหิารสหกรณ์ทราบทนัททีี่ตรวจพบ 

 ขอ้ 91.  การตรวจสอบการบกุรุกท ัง้หมดจะตอ้งเก็บบนัทกึขอ้มลูไวไ้มน่อ้ยกว่า 90 วนั 
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หมวดที่ 13 

การรกัษาความปลอดภยัของเครอืข่ายและเครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ข่าย 

(NETWORK AND SERVER POLICY) 

 
 ขอ้ 92.  สหกรณก์ าหนดมาตรการควบคุมการเขา้-ออกหอ้งควบคุมเครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ย 

(SERVER) 

 ขอ้ 93.  ผูใ้ชบ้รกิารจะน าเครื่องคอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณม์าเชื่อมต่อกบัเครื่องคอมพวิเตอรแ์ละระบบ

เครอืขา่ยของหน่วยงาน  ตอ้งไดร้บัอนุญาตจากผูจ้ดัการสหกรณ์  และตอ้งปฏบิตัิตามนโยบายน้ีโดยเคร่งครดั 

 ขอ้ 94.  การขออนุญาตใชง้านพื้นที่ WEB SERVER และชื่อโดเมนย่อย (SUB DOMAIN NAME)  

ทีห่น่วยงานรบัผดิชอบอยู่  จะตอ้งท าหนงัสอืขออนุญาตต่อผูจ้ดัการสหกรณ ์ และจะตอ้งไมต่ดิต ัง้โปรแกรม 

ใด ๆ ทีส่่งผลกระทบต่อการกระท าของระบบและผูใ้ชบ้ริการอื่นๆ 

 ขอ้ 95.  หา้มผูใ้ดกระท าการเคลือ่นยา้ย  ตดิตัง้เพิม่เตมิหรอืท าการใด ๆ ต่ออปุกรณส์่วนกลาง  ไดแ้ก่  

อปุกรณจ์ดัเสน้ทาง (ROUTER) อปุกรณก์ระจายสญัญาณขอ้มลู (SWITCH) อปุกรณ์ทีเ่ชื่อมต่อกบัระบบเครอืขา่ย

หลกั  โดยไมไ่ดร้บัอนุญาตจากผูดู้แลระบบ (SYSTEM ADMINISTRATOR) 

 ขอ้ 96.  ผูดู้แลระบบ (SYSTEM ADMINISTRATOR) ตอ้งควบคุมการเขา้ถงึระบบเครอืขา่ย  เพือ่บรหิาร

จดัการระบบเครอืขา่ยไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  ดงัต่อไปน้ี 

  96.1  ตอ้งมวีธิกีารจ ากดัสทิธิ์การใชง้านเพือ่ควบคุมผูใ้ชบ้ริการใหส้ามารถใชง้านเฉพาะระบบ

เครอืขา่ยทีไ่ดร้บัอนุญาตเท่านัน้ 

  96.2  ตอ้งมวีธิกีารจ ากดัเสน้ทางการเขา้ถงึระบบเครอืขา่ยทีม่กีารใชง้านร่วมกนั 

  96.3  ตอ้งก าหนดใหม้วีธิีเพือ่จ  ากดัการใชเ้สน้ทางบนเครอืขา่ยจากเครื่องคอมพวิเตอรไ์ปยงั

เครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ย  เพือ่ไมใ่หผู้ใ้ชบ้รกิารสามารถใชเ้สน้ทางอื่น ๆ ได ้

  96.4  ระบบเครอืข่ายท ัง้หมดของหน่วยงานทีม่กีารเชื่อมต่อไปยงัระบบเครอืขา่ยอื่น ๆ

ภายนอกหน่วยงานควรเชื่อมต่ออปุกรณ์ป้องกนัการบุกรุก  รวมท ัง้ตอ้งมคีวามสามารถในการตรวจจบัโปรแกรม

ประสงคร์า้ย (MALWARE) ดว้ย 

  96.5  ระบบเครอืข่ายตอ้งตดิตัง้ระบบตรวจจบัการบกุรุก (INTRUSION PREVENTION 

SYSTEM/INTRUSION DETECTION SYSTEM) เพือ่ตรวจสอบการใชง้านของบคุคลที่เขา้ใชง้านระบบเครอืขา่ย 

ของหน่วยงานในลกัษณะทีผ่ดิปกติ 

  96.6  การเขา้สู่ระบบเครอืขา่ยภายในหน่วยงาน  โดยผ่านทางระบบอนิเทอรเ์น็ตจ าเป็นตอ้งมี

การลงบนัทกึเขา้ (LOGIN) และตอ้งมกีารพสูิจนย์นืยนัตวัตน (AUTHENTICATION) เพือ่ตรวจสอบความถกูตอ้ง

ของผูใ้ชบ้รกิาร 

  96.7  เลขทีอ่ยู่ไอพ ี(IP ADDRESS) ภายในของระบบเครอืขา่ยภายในของหน่วยงานจ าเป็นตอ้ง

มกีารป้องกนัมใิหห้น่วยงานภายนอกทีเ่ชื่อมต่อสามารถมองเหน็ได ้
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  96.8  ตอ้งจดัท าแผนผงัระบบเครอืขา่ย (NETWORK DIAGRAM) ซึง่มรีายละเอยีดเกี่ยวกบั

ขอบเขตของระบบเครอืขา่ยภายในและเครอืขา่ยภายนอก  และอุปกรณ์ต่าง ๆ พรอ้มท ัง้ปรบัปรุงใหเ้ป็นปจัจุบนั

อยู่เสมอ 

  96.9  การใชเ้ครื่องมอืต่าง ๆ เพื่อการตรวจสอบระบบเครอืขา่ย  ควรไดร้บัการอนุมตัจิาก

ผูดู้แลระบบ (SYSTEM ADMINISTRATOR) และจ ากดัการใชง้านเฉพาะเท่าที่จ  าเป็น 

 ขอ้ 97.  ผูดู้แลระบบ (SYSTEM ADMINISTRATOR) ตอ้งบรหิารควบคุมเครื่องคอมพวิเตอรแ์มข่า่ย 

(SERVER) และรบัผดิชอบในการดูแลระบบคอมพวิเตอรแ์มข่า่ย (SERVER) ในการก าหนดแกไ้ข  หรอื

เปลีย่นแปลงค่าต่างๆ ของซอฟตแ์วร ์(SYSTEM SOFTWARE) 

 ขอ้ 98.  สหกรณ ์ ก าหนดมาตรการควบคุมการจดัเก็บขอ้มลูจราจรทางคอมพวิเตอร ์(LOG) เพือ่ให ้

ขอ้มลูจราจรทางคอมพวิเตอร ์(LOG) มคีวามถกูตอ้งและสามารถระบถุงึตวับคุคลไดต้ามแนวทาง  ดงัต่อไปน้ี 

  98.1  ควรจดัเก็บขอ้มลูจราจรทางคอมพวิเตอร ์(LOG) ไวใ้นสือ่เกบ็ขอ้มลูทีส่ามารถรกัษา

ความครบถว้น  ถกูตอ้ง  แทจ้รงิ  และระบตุวับคุคลทีเ่ขา้ถงึสื่อดงักลา่วไดแ้ละขอ้มลูทีใ่ชใ้นการจดัเกบ็  ตอ้ง

ก าหนดชัน้ความลบัในการเขา้ถงึขอ้มลูและผูดู้แลระบบไมไ่ดร้บัอนุญาตในการแกไ้ขขอ้มลูทีเ่กบ็รกัษาไว ้ ยกเวน้

ผูต้รวจสอบดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของหน่วยงาน (IT AUDITOR) หรอืบคุคลทีห่น่วยงานมอบหมาย 

  98.2  ควรก าหนดใหม้กีารบนัทกึการท างานของระบบบนัทกึการปฏบิตังิานของผูใ้ชง้าน 

(APPLICATION LOGS) และบนัทกึรายละเอยีดของระบบป้องกนัการบกุรุก  เช่น  บนัทกึการเขา้-ออกระบบ  

บนัทกึการพยายามเขา้สู่ระบบ  บนัทกึการใชง้าน COMMAND LINE และ FIREWALL LOG เป็นตน้  เพือ่ประโยชน์

ในการใชต้รวจสอบและตอ้งเก็บบนัทกึดงักลา่วไวอ้ย่างนอ้ย 90 วนั นบัตัง้แต่การใชบ้รกิารสิ้นสุดลง 

  98.3  ควรตรวจสอบบนัทกึการปฏบิตังิานของผูใ้ชง้านระบบอย่างสม  า่เสมอ 

  98.4  ตอ้งมวีธิกีารป้องกนัแกไ้ขเปลีย่นแปลงบนัทกึต่างๆ  และจ ากดัสทิธิ์การเขา้ถงึบนัทกึ

เหลา่นัน้ใหเ้ฉพาะบคุคลทีเ่กี่ยวขอ้งเท่านัน้ 

 ขอ้ 99.   สหกรณ์  ก าหนดมาตรการควบคุมการใชง้านระบบเครือข่ายและเครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ข่าย  

(SERVER) เพือ่ดูแลรกัษาความปลอดภยัของระบบจากภายนอกตามแนวทาง  ดงัต่อไปน้ี 

  99.1  บุคคลจากหน่วยงานภายนอกที่ตอ้งการท าเรื่องขออนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษร   เพื่อ

ขออนุญาตจากผูจ้ดัการสหกรณ ์

  99.2  มกีารควบคุมช่องทาง (PORT) ทีใ่ชใ้นการเขา้สู่ระบบอย่างรดักุม 

  99.3  วิธีการใดๆ  ที่สามารถเขา้สู่ขอ้มูลหรือระบบขอ้มูลไดจ้ากระยะไกลตอ้งไดร้บัการ

อนุญาตจากผูจ้ดัการสหกรณ ์

  99.4  การเขา้สู่ระบบจากระยะไกล  ผูใ้ชง้านตอ้งแสดงหลกัฐาน  ระบุเหตุผลหรือความจ าเป็น

ในการด าเนินงานกบัหน่วยงานอย่างเพยีงพอ 

  99.5 การเขา้ใชง้านระบบตอ้งผ่านการพสูิจนต์วัตนจากระบบของหน่วยงาน 
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หมวดที่ 14 

นโยบายการรกัษาความปลอดภยัของการส ารองขอ้มลู 

(BACKUP  POLICY) 

 
 ขอ้ 100.   จดัท าส  าเนาขอ้มลูและซอฟตแ์วรเ์ก็บไว ้ โดยจดัเรยีงตามล าดบัความจ าเป็นของการส ารอง

ขอ้มลูดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของหน่วยงานจากจ าเป็นมากไปหานอ้ย 

 ขอ้ 101.   มขี ัน้ตอนการปฏบิตักิารจดัท าส  ารองขอ้มลูและการกูค้ืนขอ้มลูอย่างถูกตอ้ง  ทัง้ระบบ

ซอฟตแ์วร ์ และขอ้มลูในดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  โดยข ัน้ตอนปฏบิตัแิยกตามดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

แต่ละระบบ 

 ขอ้ 102.   จดัเก็บขอ้มลูทีส่  ารองนัน้ในสือ่เกบ็ขอ้มลู  โดยมกีารพมิพช์ื่อบนสือ่เกบ็ขอ้มลูนัน้ใหส้ามารถ

แสดงถงึระบบซอฟตแ์วร ์ วนัที ่ เวลาทีส่  ารองขอ้มลูและผูร้บัผดิชอบในการส ารองขอ้มลูไวอ้ย่างชดัเจน  ขอ้มลู 

ทีส่  ารองควรจดัเก็บไวใ้นสถานที่เกบ็ขอ้มลูส ารองซึง่ตดิต ัง้อยู่ทีส่ถานทีอ่ื่น  และตอ้งมกีารทดสอบสือ่เก็บขอ้มลู

ส ารองอย่างสม า่เสมอ 

 ขอ้ 103.   ตอ้งมกีารจดัท าแผนเตรยีมความพรอ้มกรณีเกดิเหตุฉุกเฉินใหส้ามารถกูร้ะบบกลบัคืนมาได ้

ภายในระยะเวลาทีเ่หมาะสม 

 ขอ้ 104.  ใหป้ระธานกรรมการรกัษาการใหเ้ป็นไปตามระเบยีบน้ี 

 
 ประกาศ ณ วนัที ่ 22  กุมภาพนัธ ์2554 
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