[พิมพ์ขอ้ ความ]

นโยบายความมันคงปลอดภั
่
ยระบบสารสนเทศและเครือข่ายองค์กร

บริษทั พีพี ไพร์ม จํากัด (มหาชน)

ประกาศ บริษทั พีพี ไพร์ม จํากัด (มหาชน)
ว่าด้วยนโยบายความมันคงปลอดภั
่
ยระบบสารสนเทศและเครือข่ายองค์กร
บริษทั พีพ ี ไพร์ม จํากัด (มหาชน)ได้ทาํ การกําหนดนโยบายความมันคงปลอดภั
่
ยระบบสารสนเทศและ
เครือข่ายองค์กร ให้สอดคล้องกับกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง เพื่อประสิทธิภาพและเป็ นไปตามนโยบายการบริหาร
จัด การองค์ก รในลัก ษณะแบบรวมศูน ย์เ พื่อ เกิด ความเป็ น เอกภาพ จึง วางระเบีย บการใช้ร ะบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและเครือข่ายองค์กร ไว้ดงั นี้
วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุ นการดําเนินธุรกิจและการปฏิบตั ิงานของบุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด บริษัท พีพ ี
ไพร์ม จํากัด (มหาชน)จัดทํานโยบายความปลอดภัยการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
โดยได้กาํ หนดแนวทางการดําเนินงานขององค์กรและบุคลากร เพื่อเป็ นการสนับสนุนให้การดําเนินงานและการ
บริหารจัดการขององค์กร มีมาตรฐาน ซึง่ จะเป็ นส่วนทีจ่ ะช่วยผลักดันและส่งเสริมให้พนักงานใช้ทรัพยากรและ
ระบบเครือข่ายขององค์กรได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายเพือ่ ให้ม ั ่นใจว่าได้วา่ บริษทั มีการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ และ/หรือข้อกําหนดของหน่ วยงานที่กํากับดูแล รวมถึงได้มกี ารปฏิบตั ิตามมาตรฐานการ
บริหารจัดการความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอบเขต
ขอบเขตของนโยบายความมันคงปลอดภั
่
ยระบบสารสนเทศและเครือข่ายองค์กร ครอบคลุมถึงทรัพย์สนิ
หรือทรัพยากรของบริษทั ทุกประเภท ไม่วา่ ทรัพย์สนิ นัน้ จะอยูใ่ นบริษทั ฯ หรือไม่กต็ าม ซึง่ รวมถึง
ข้อมูล (ฐานข้อมูล เอกสาร ฯลฯ)
ซอฟท์แวร์ (โปรแกรม ฯลฯ)
ทรัพย์สนิ ทางกายภาพ (สถานที่ อุปกรณ์ ฯลฯ)
ข้อปฏิบตั ผิ ใู้ ช้งานระบบคอมพิวเตอร์ (ภาคผนวก)
ข้อปฏิบตั ผิ ดู้ แู ลระบบคอมพิวเตอร์ (ภาคผนวก)
นโยบายความมันคงปลอดภั
่
ยระบบสารสนเทศและเครือข่ายองค์กรเป็ นสิง่ ทีบ่ ุคลากรทุกคน ทุกระดับ
รวมถึงทีป่ รึกษาลูกจ้างรายวัน หรือบุคคลใดซึง่ กระทําการเพื่อและ/หรือในนามของบริษทั ซึง่ มีหน้าทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การดําเนินการของบริษทั จะต้องรับทราบและถือปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัด
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ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบ บริ ษทั พีพี ไพร์ม จํากัด (มหาชน) ว่าด้วยนโยบายความมั ่นคง
ปลอดภัยระบบสารสนเทศและเครือข่ายองค์กร พ.ศ. 2561
ข้อ 2. นิยาม หรือคําจํากัดความ
“บริษทั หรือ กลุ่มบริษทั หรือ องค์กร” หมายถึง บริษทั พีพ ี ไพร์ม จํากัด (มหาชน)และ/หรือบริษทั ที่
จัดตัง้ ขึน้ ใหม่ในภายหน้า
“พนักงาน หรือ บุคลากร” หมายถึง พนักงานของบริษทั พีพ ี ไพร์ม จํากัด (มหาชน)และ/หรือบริษทั ที่
จัดตัง้ ขึน้ ใหม่ในภายหน้า
“สารสนเทศองค์กร” หมายถึง ซอฟท์แวร์ ฮาร์ดแวร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และข้อมูลองค์กร
“ผูบ้ งั คับบัญชา” หมายถึง ผูม้ อี าํ นาจสั ่งการตามโครงสร้างการจัดการองค์กร
“บัญชีผใู้ ช้” หมายถึง พนักงานทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้ใช้งานในระบบสารสนเทศองค์กร
“ข้อมูล” หมายถึง ข้อเท็จจริง หรือสิง่ ทีส่ อ่ื ความหมายในเรือ่ งนัน้ หรือสิง่ ใด ๆ ไม่วา่ จะจัดทําไว้ในรูปของ
เอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาดภาพถ่าย ฟิ ลม์ การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึก
โดยเครือ่ งคอมพิวเตอร์หรือวิธอี ่นื ใดทีท่ าํ ให้สงิ่ ทีบ่ นั ทึกไว้ปรากฎและตรวจสอบได้
“ทรัพย์สนิ หรือทรัพยากร” หมายถึง ทรัพย์สนิ หรือทรัพยากรของบริษทั ซึ่งรวมถึงสิง่ ที่มตี วั ตน เช่น
อาคาร สถานที่ อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ลิขสิทธิ ์ หรือสิทธิบตั ร เป็ นต้น
“ผู้ดูแลระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ” หมายถึง พนักงานและ/หรือ ผู้ท่ไี ด้รบั มอบหมายจาก
ผูบ้ งั คับบัญชาให้มหี น้าทีด่ แู ลหรือรับผิดชอบในการรักษาระบบเครือข่ายสารสนเทศและสามารถเข้าถึงโปรแกรม
หรือ อุ ป กรณ์ เ ครือ ข่า ยเทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่อ การจัด การให้เ กิดความปลอดภัย ต่ อ ผู้ใ ช้ง านในเครือ ข่า ย
สารสนเทศ
ข้อ 3. ระเบียบนี้ให้มผี ลบังคับใช้กบั พนักงานทุกคนในบริษทั ฯ ซึง่ บรรจุเข้าเป็ นพนักงานประจํา ตาม
ระเบียบ บริษทั พีพ ี ไพร์ม จํากัด (มหาชน) ว่าด้วยการบรรจุพนักงาน โดยให้ รวมถึงทีป่ รึกษา ลูกจ้างรายวัน
หรือบุคคลใดซึง่ กระทําการเพือ่ หรือในนามของบริษทั พีพี ไพร์ม จํากัด (มหาชน)
นโยบายความมันคงปลอดภั
่
ยระบบสารสนเทศและเครือข่ายองค์กร
บริษัท พีพ ี ไพร์ม จํ า กัด (มหาชน)ได้กํ า หนดนโยบายความมันคงปลอดภั
่
ย ระบบสารสนเทศและ
เครือข่ายองค์กร เพื่อใช้เป็ นกรอบหรือแนวทางในการบริหารจัดการ เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่าระบบสารสนเทศของ
องค์กรมีความพร้อมและสามารถนําข้อมูลในระบบมาใช้งานได้ทนั ทีเมือ่ ต้องการ (Availability) และข้อมูลมีความ
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ถู ก ต้ อ งน่ า เชื่อ ถื อ (Integrity) โดยสามารถเข้า ถึ ง ข้อ มู ล ได้ เ ฉพาะผู้ ท่ีม ีส ิท ธิห รือ ผู้ ท่ีไ ด้ ร ับ อนุ ญ าตเท่ า นั น้
(Confidentiality) ซึง่ นโยบายดังกล่าวประกอบด้วย
1 ความรับผิดชอบด้านความปลอดภัย (Security Responsibilities)
บริษัท พีพ ี ไพร์ม จํากัด (มหาชน)กําหนดให้มกี ารแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรอย่าง
ชัดเจนในการพัฒนา การนําไปใช้ รวมทัง้ การติดตามผูเ้ กีย่ วข้องในการดําเนินการทีเ่ กีย่ วกับความปลอดภัยการใช้
งานสารสนเทศ ตลอดจนการพัฒนาและการปรับปรุงระบบความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
2 การแบ่งประเภทของทรัพย์สนิ และการควบคุม (Asset Classification and Control)
บริษัท พีพ ี ไพร์ม จํากัด (มหาชน) กําหนดให้มกี ารทําทะเบียนทรัพย์สนิ ของบริษทั ในทุกประเภททัง้
ทรัพย์สนิ ที่มตี วั ตน และทรัพย์สนิ ที่ไม่มตี วั ตน พร้อมทัง้ จัดสรรและมอบหมายความเป็ นเจ้าของในทรัพย์สนิ
ดังกล่าวให้กบั หน่ วยงานหรือผู้ท่ถี อื ครองทรัพย์สนิ ดังกล่าว โดยเจ้าของทรัพย์สนิ จะต้องดูแลรับผิดชอบ และ
ปฏิบตั ติ ามนโยบายความปลอดภัยการใช้งานสารสนเทศอย่างเคร่งครัด รวมถึงจัดทําแนวปฏิบตั แิ ละการควบคุม
อย่างเหมาะสมสําหรับการนําทรัพย์สนิ ไปใช้งาน
3 ความปลอดภัยด้านบุคลากร (Personal Security)
บริษทั พีพ ี ไพร์ม จํากัด (มหาชน) มีมาตรการในการควบคุมการใช้งานระบบเครือข่าย เพื่อให้ม ั ่นใจได้
ว่าพนักงานทีป่ ฏิบตั งิ านจะมีความตระหนักและให้ความสําคัญกับความปลอดภัยสารสนเทศ
4 การจัดการระบบสือ่ สารและการดําเนินการ (Communication and Operation Management)
บริษทั พีพ ี ไพร์ม จํากัด (มหาชน) กําหนดให้มกี ารนําเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายมาใช้งาน
ในองค์กร เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการดําเนินงานและมันใจว่
่ าระบบดังกล่าวจะสามารถใช้งานได้ตามหลักการ
ข้างต้น โดยมุง่ หวังว่าจะเป็ นมาตรฐานสําหรับการปฏิบตั งิ าน และการใช้งานเป็ นไปตามข้อกําหนดอย่างถูกต้อง
และเกิดประสิทธิภาพอย่างสุงสุด
5. การควบคุมการเข้าถึงข้อมูล (Access Controls)
กําหนดให้มกี ารควบคุมการเข้าถึงข้อมูลในทุกระบบงานและระบบเครือข่ายของบริษทั พีพ ี ไพร์ม จํากัด
(มหาชน) อย่างปลอดภัยโดยกําหนดขัน้ ตอนปฏิบตั ใิ นการลงทะเบียนผูใ้ ช้งานในระบบและกําหนดแนวทางการ
ควบคุมการเข้าถึงระบบสารสนเทศและสิทธิทเ่ี กีย่ วข้องกับระบบสารสนเทศเท่านัน้
6 การปฏิบตั ิ (Compliance)
บริษทั พีพ ี ไพร์ม จํากัด (มหาชน) กําหนดให้ผใู้ ช้งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายจะต้องปฏิบตั ติ าม
นโยบายอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การดําเนินงานเป็ นไปตามกฎหมายและหรือข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัย
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สารสนเทศของแต่ละประเทศทีบ่ ริษทั เข้าไปทําธุรกรรม ตลอดจนให้มกี ารปฏิบตั ติ ามนโยบายภายในเรื่องความ
เสี่ยงขององค์กร รวมถึงข้อ กําหนดทางด้านความมันคงปลอดภั
่
ยและจรรยาบรรณบริษัท พีพ ี ไพร์ม จํากัด
(มหาชน)
ความรับผิดชอบ การใช้งานและการลงโทษ
เพื่อเป็ นกรอบและแนวทางในการปฏิบตั เิ กีย่ วกับการใช้งานระบบสารสนเทศและเครือข่ายองค์กร อัน
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพโดยรวม และ/หรือไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย หรือผลกระทบแก่องค์กร บริษทั พีพ ี ไพร์ม
จํากัด (มหาชน) จึงกําหนดข้อปฏิบตั ใิ นการใช้งานระบบเครือข่าย ดังนี้
หน้ าที่และความรับผิดชอบ
พนักงาน ทุกคน ทุกระดับและทุกหน่ วยงาน ตลอดรวมถึงที่ปรึกษา ลูกจ้างรายวัน หรือบุคคลใดซึ่ง
กระทําการเพื่อหรือในนามของบริษัท พีพ ี ไพร์ม จํากัด (มหาชน)ต้องดําเนินงานภายใต้นโยบายความมันคง
่
ปลอดภัยระบบสารสนเทศและเครือข่ายองค์กร หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศหรือผูร้ บั ผิดชอบจะต้องจัดให้ม ี
การปฐมนิ เ ทศน์ พ นัก งานใหม่ รวมถึง การอบรมหรือ ให้ค วามรู้เ กี่ย วกับ ความปลอดภัย ให้ก ับ พนัก งานซึ่ง
ปฏิบตั งิ านอยู่แล้วให้มคี วามรู้ความเข้าใจและสามารถใช้งานระบบได้ทําให้เกิดความตระหนักและเล็งเห็นถึง
ผลกระทบหากไม่ปฏิบตั ติ ามนโยบายดังกล่าว
หน่ วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็ นหน่ วยงานกลางเกีย่ วกับการใช้คอมพิวเตอร์และเครือข่ายขององค์กรเป็ นศูนย์ปฏิบตั กิ ารเกีย่ วกับ
กิจกรรมด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศขององค์กร โดยมีหน้าทีใ่ นการกํากับดูแล รับผิดชอบในการ
รักษาความปลอดภัยสารสนเทศทัง้ ในระดับกลยุทธ์และระดับปฏิบตั กิ าร รวมถึงการดําเนินการเพื่อดํารงไว้ซ่งึ
สถานะของบริษทั ในการเป็ นผูน้ ําด้านการให้บริการทีม่ คี วามปลอดภัยในระบบสารสนเทศและเครือข่าย โดยเป็ น
ผู้ประสานการดําเนินงานระหว่างหน่ วยงานและกลุ่มงาน เพื่อให้ม ั ่นใจว่าได้มกี ารปฏิบตั ติ ามมาตรฐานความ
ปลอดภัยสารสนเทศ
การลงโทษ
่
ยระบบสารสนเทศ
เพือ่ ให้พนักงาน และ/หรือผูเ้ กีย่ วข้องซึง่ จะต้องปฏิบตั ติ ามนโยบายความมันคงปลอดภั
และเครือข่ายองค์กร และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องปฏิบตั หิ รือดําเนินการตามนโยบายที่กําหนด บริษัทฯ จึง
กําหนดมาตรการลงโทษไว้ดงั นี้
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1.กรณีทต่ี รวจสอบและพบว่าพนักงาน และ/หรือผูเ้ กีย่ วข้องไม่ปฏิบตั ติ ามนโยบายความมันคง
่
ปลอดภัยระบบสารสนเทศและเครือข่ายองค์กร พนักงาน และ/หรือผูเ้ กีย่ วข้องนัน้ จะต้องถูกลงโทษตามระเบียบ
บริษทั พีพ ี ไพร์ม จํากัด (มหาชน)ว่าด้วยการปฏิบตั งิ าน
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการตรวจสอบการใช้งานในระบบสารสนเทศของพนักงาน ทัง้ การ
สือ่ สารทางอีเมลและการใช้งานบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อให้แน่ใจว่าการใช้งานในระบบดังกล่าวเป็ นไปตาม
นโยบาย มาตรฐานและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2561

ลงนาม ……………………………………………
(พลเอกเชาวฤทธิ ์ ประภาจิตร์)
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
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ภาคผนวก
แนวปฏิ บตั ิ ประกอบระเบียบบริษทั พีพี ไพร์ม จํากัด (มหาชน) ว่าด้วยการใช้ระบบสารสนเทศและ
เครือข่ายองค์กร
ข้อปฏิ บตั ิ ผใู้ ช้งานระบบคอมพิ วเตอร์การป้ องกันไวรัสคอมพิ วเตอร์ในระบบเครือข่าย
ข้อปฏิบตั เิ กีย่ วกับการป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย
1. ผู้ใช้งานต้องไม่ปิดการใช้งานโปรแกรม Anti-Virus
หรือเปลี่ยนการตัง้ ค่าการใช้งานที่หน่ วยงาน
สารสนเทศกําหนด หรือตัง้ ค่าไว้
2. ผูใ้ ช้งานไม่ควรยุตกิ ารสแกนไวรัสอัตโนมัตทิ ห่ี น่ วยงานสารสนเทศกําหนด หรือตัง้ ค่าไว้ในเครือ่ ง ซึง่ การ
สแกนดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทํางานบ้าง
3. กรณีเกิดปญั หาการทํางานของระบบเครือข่าย ผูใ้ ช้งานต้องติดต่อแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือผูท้ ่ี
ได้รบั มอบหมายเพือ่ ตรวจสอบ หรือแก้ไขเท่านัน้
4. ไฟล์ทงั ้ หมดทีไ่ ด้รบั จากแหล่งภายนอก ผูใ้ ช้งานระบบเครือข่ายจะต้องสแกนหาไวรัสและทําลายก่อนทีจ่ ะ
เปิ ดใช้งาน ซึง่ รวมถึงไฟล์ทอ่ี ยูใ่ น Removable Media เช่น แผ่น CD / อุปกรณ์ USB / Flash Drive
ไฟล์ขอ้ มูลดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ต ไฟล์แนบของอีเมล์หรือไฟล์ทใ่ี ช้รว่ มกันผ่านทางเครือข่าย
5. เมือ่ มีการตรวจพบไวรัสในระบบ และโปรแกรม Anti-Virus ทีต่ ดิ ตัง้ อยูใ่ นเครือ่ ง ไม่สามารถทําลายไวรัสที่
ตรวจพบได้ ผูใ้ ช้งานจะต้องแจ้งไปยังหน่วยงานสารสนเทศ เพือ่ ดําเนินการตรวจสอบและแก้ไขในทันที
ข้อปฏิ บตั ิ ผใู้ ช้งานระบบคอมพิ วเตอร์การใช้รหัสผ่านและการรักษาความปลอดภัย
การรักษาความปลอดภัยรหัสผ่าน
ผูใ้ ช้งานจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทําทัง้ หมดทีเ่ กิดขึน้ จากบัญชีผูใ้ ช้งานส่วนตัว โดยต้องเก็บรักษา
รหัสผ่านไว้เป็ นความลับ และไม่ควรให้บุคคลอื่นนําบัญชีผใู้ ช้งานของตนไปใช้งาน โดยกําหนดใช้รหัสผ่านทีง่ ่าย
ต่อการจําแต่ยากต่อการเดาของบุคคลอื่น โดยการสร้างรหัสผ่านดังนี้
1. ไม่ใช้ช่อื ตน ชือ่ ย่อ คํานําหน้าชือ่ ของตัวเอง ชื่อครอบครัว ชือ่ เพือ่ นร่วมงาน คําฮิตทีน่ ิยมในขณะนัน้ ชือ่
ระบบงาน หรือ ชือ่ ของบริษทั เพียงอย่างเดียว
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2. ไม่ใช้ขอ้ มูลส่วนตัวบุคคล เช่น วันเกิด, ทีอ่ ยู,่ หมายเลขโทรศัพท์
3. ไม่ใช้คาํ ทีพ่ บบ่อยในพจนานุกรมภาษาอังกฤษ
3. ไม่ใช่คาํ ทีม่ รี ปู แบบซํ้าหรือเรียงอย่างมีรปู แบบ
4. รหัสผ่านทีแ่ ข็งแกร่งนัน้ ควรประกอบด้วยอักขระ 7 ตัวขึน้ ไป ประกอบด้วยการผสมผสานของตัวเลข (1,
2, 3), ตัวอักษรพิเศษ (! @, #, $) ตัวพิมพ์ใหญ่ (A, B, C,) และตัวพิมพ์เล็ก (a, b, c,)
การป้ องกันรหัสผ่าน
1. ผู้ใ ช้ง านไม่ค วรเปิ ด เผยรหัส ผ่า นของตนแก่ ผู้ใ ด รวมทัง้ เพื่อ ร่ว มงาน หรือ พนัก งานของหน่ ว ยงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ผูใ้ ช้งานจะต้องไม่รอ้ งขอให้ผอู้ ่นื รวมถึงเพือ่ นร่วมงานให้รหัสผ่านแก่ตนเอง
3. รหัสผ่านทัง้ หมดจะได้รบั การปฏิบตั ใิ นฐานะทีเ่ ป็นข้อมูลลับ และไม่พงึ เปิดเผยต่อผูอ้ ่นื
4. กรณีทร่ี หัสผ่านจําเป็ นต้องถูกใช้ร่วมกันภายใต้สถานการณ์ทห่ี ลีกเลีย่ งไม่ได้ ควรเปลีย่ นรหัสผ่านใหม่
โดยเจ้าของรหัสผ่านทุกครัง้ สําหรับในการเข้าสูร่ ะบบในครัง้ ต่อไป
5. ผูใ้ ช้งานควรจะตรวจสอบให้แน่ ใจว่าไม่มใี ครมองดูอยู่ในขณะทีก่ ําลังใส่รหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ ในทาง
กลับกันผูใ้ ช้งานก็ไม่ควรมองดูหรือพยามจดจําคนอื่นใส่รหัสผ่านด้วยเช่นกัน
6. ผูใ้ ช้งานไม่ควรเก็บสําเนารหัสผ่าน โดยการเขียนใส่กระดาษ หรือเก็บไว้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไว้ใน
สถานทีเ่ ข้าถึงได้ง่าย และหากจําเป็ นต้องทําสําเนารหัสผ่านไว้ควรตรวจสอบให้แน่ ใจก่อนว่าสถานทีท่ ่ี
จัดเก็บเป็ นทีท่ ป่ี ลอดภัยและมิดชิดเพียงพอ
7. ผู้ใ ช้ง านควรเปลี่ย นรหัส ผ่ า นของตนอย่ า งสมํ่า เสมอ โดยบางระบบงานสามารถกํา หนดให้ม ีก าร
เปลีย่ นแปลงรหัสผ่านทุก 90 วัน
ข้อปฏิ บตั ิ ผใู้ ช้งานระบบคอมพิ วเตอร์การใช้งานอิ นเทอร์เน็ตบนระบบเครือข่าย
การใช้งานอิ นเทอร์เน็ต
1. อินเทอร์เน็ตมีไว้เพื่อการเพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน และอยู่ในความรับผิดชอบผูใ้ ช้งานจึงควร
เข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้เป็ นแหล่งข้อมูลประกอบการทํางานเท่านัน้ โดยจะต้องคํานึงถึงผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพของงานในความรับผิดชอบต่อส่วนรวมด้วย
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2. พนักงานต้องเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านช่องทางการเชื่อมต่อทีบ่ ริษทั จัดไว้ให้เท่านัน้ ไม่ควรตัง้ ค่าการใช้
งานการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเอง โดยที่ไม่ได้รบั อนุ ญาต การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเป็ นการเปิ ดช่องให้
ผูใ้ ช้งานทีไ่ ม่ได้รบั อนุ ญาตเข้าถึงข้อมูลบริษทั ฯ จึงต้องมีการควบคุมและติดตามตรวจสอบการใช้งาน
อย่างใกล้ชดิ
3. การใช้งานอินเทอร์เน็ตทัง้ หมดจะต้องมีการตรวจสอบสิทธิ ์ บริษทั สงวนสิทธิท์ จี ่ ะทําการกลันกรองและ
่
ห้ามเข้าถึงบางเว็บไซต์ทไี ่ ม่เหมาะสม
4. ผูใ้ ช้งานไม่ควรใช้บริการอินเทอร์เน็ตเพือ่ ดาวน์โหลดซอฟท์แวร์ใด ๆ จากภายนอก หรือจากเครือ่ งมืออื่น
ใดซึง่ อาจเป็นช่องทางในการเผยแพร่ไวรัสได้
4.1 ห้ามดาวน์โหลด หรือแจกจ่ายซอฟท์แวร์ทเ่ี ป็นการละเมิดลิขสิทธิ ์
4.2 ห้ามเปิ ดเผยข้อมูลลับของบริษัทไปยังเว็บไซต์อนิ เทอร์เน็ตใด ๆ เว้นแต่จะได้รบั อนุ ญาตจาก
ผูบ้ งั คับบัญชา และ/หรือเจ้าของข้อมูลก่อน
4.3 ห้ามใช้ระบบเครือข่ายในการกล่าวหาว่าร้าย หรือหมิน่ ประมาทบนระบบเครือข่าย ซึง่ อาจส่งผล
กระทบหรือความเสียหายกับบริษทั ได้
4.4 ห้ามกระทําสิง่ ทีผ่ ดิ กฎหมาย หรือผิดจรรยาบรรณในเว็บไซต์อนิ เทอร์เน็ตใด ๆ รวมถึงการพนัน
การเข้าถึงข้อมูล ลามก อนาจาร หรือการให้รา้ ยต่อบริษทั หรือบุคคลภายนอก
4.5 กรณีท่มี กี ารกระทําความผิดจากการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตดังกล่าว และมีการตรวจพบ บริษัท
สามารถยุตบิ ญ
ั ชีของผูใ้ ช้งานอินเทอร์เน็ตของผูน้ นั ้ ได้ทนั ที และจะดําเนินมาตรการทางวินยั ตามระเบียบ
บริษทั อย่างเคร่งครัด
5. ผูใ้ ช้งานจะต้องรับผิดชอบต่อการใช้งานใด ๆ ซึ่งผิดวัตถุประสงค์ของการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตทีม่ าจาก
บัญชีของตน
ข้อปฏิ บตั ิ ผใู้ ช้งานระบบคอมพิ วเตอร์การใช้งานจดหมายอิ เล็กทรอนิ กส์ หรืออีเมลบนระบบเครือข่าย
การใช้งานจดหมายอิ เล็กทรอนิ กส์ หรืออีเมลบนระบบเครือข่าย
1. บริษัท ให้ ใ ช้ จ ดหมายอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์เ พื่อ ประกอบการปฏิบ ัติง าน ผู้ใ ช้ ง านจึง ไม่ ค วรใช้อีเ มลเพื่อ
วัตถุประสงค์สว่ นตัว
2. ผูใ้ ช้งานทีเ่ ป็นเจ้าของบัญชีอเี มลจะต้องรับผิดชอบต่อข้อมูล หรือเนื้อหาของอีเมลจากการตอบ หรือส่งต่อ
จากบัญชีของตนไปให้ผอู้ ่นื
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3. ผูใ้ ช้งานไม่ได้รบั อนุญาตในการส่งประเภทของอีเมลต่อไปนี้
o อีเมลทีม่ ขี อ้ ความหมิน่ ประมาท ทําให้เสียชือ่ เสียง เป็ นทีน่ ่ารังเกียจ หรือลามก อนาจาร
o อีเมลทีม่ ี Virus หรือ Worm
o อีเมลห่วงโซ่ ลวง ระดมแคมเปญสนับสนุนทางการเมือง
o อีเมลทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ไปยังผูใ้ ช้งานจํานวนมาก ซึง่ ถือได้วา่ เป็นสแปมอีเมล
o อีเมลทีม่ เี อกสารใด ๆ ซอฟท์แวร์หรือข้อมูลทีไ่ ด้รบั การคุม้ ครองตามกฎหมายลิขสิทธิ ์ หรือการ
คุม้ ครองความเป็ นส่วนตัว
o ส่งอีเมลทีไ่ ม่พงึ ประสงค์รวมทัง้ การส่ง “อีเมลขยะ” หรือโฆษณาอื่น ๆ ให้กบั ผูอ้ ่นื โดยทีเ่ ขาไม่ได้
เจาะจงขอมา (อีเมลขยะ)
ข้อปฏิ บตั ิ ผใู้ ช้งานระบบคอมพิ วเตอร์ การป้ องกันบัญชีผใู้ ช้งานบนระบบเครือข่าย
การป้ องกันบัญชีผใู้ ช้งานบนระบบเครือข่าย
1. ผูใ้ ช้งานจะต้องปกป้องบัญชีอเี มลของตนด้วยการใส่รหัสผ่านทีย่ ากแก่การเข้าถึงของผูอ้ ่นื และไม่ควรให้
ผูอ้ ่นื ร่วมใช้รหัสผ่าน หรือบัญชีอเี มลของตน
2. ผูใ้ ช้งานจะต้องใช้ความระมัดระวังในการให้ชอ่ื บัญชีอเี มล หรือข้อมูลอื่นใดกับบุคคลในเว็บบอร์ด Internet
ต่าง ๆ เช่น รายการกระดานสนทนา หรือรายนามผูใ้ ช้งาน e-mail โดยต้องปฏิบตั ติ ามแนวทางดังนี้
2.1
ไม่สมัครเป็นสมาชิกเพือ่ รับจดหมายโดยใช้ชอ่ื บัญชีอเี มลบริษทั (ทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับงาน)
เนื่องจากปริมาณของอีเมลดังกล่าว อาจจะใช้พน้ื ทีม่ ากจนทําให้กล่องจดหมายเต็มได้
2.2
ไม่ใช้บญ
ั ชีอเี มลบริษทั สําหรับโพสต์ขอ้ ความใด ๆ ไปยังกลุม่ อินเทอร์เน็ต ข่าวสารหรือกระดาน
สนทนา เพราะอาจเป็นเป้าหมายของผูส้ ง่ อีเมลขยะ
2.3
ไม่เปิดเผยรายชือ่ บัญชีอเี มลของผูใ้ ช้งานอื่น ๆ ของบริษทั ซึง่ เป็นข้อมูลลับหรือข้อมูลลับเฉพาะ
ไปยังเว็บไซต์ กลุ่มข่าวสารหรือกระดานสนาทนาใด ๆ โดยที่ไม่ได้รบั การอนุ ญาตจากบริษัท
ก่อน
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ข้อปฏิ บตั ิ ผใู้ ช้งานระบบคอมพิ วเตอร์ขอ้ ปฏิ บตั ิ ในการใช้งานระบบคอมพิ วเตอร์และเครือข่าย
ข้อปฏิ บตั ิ ในการใช้งานระบบคอมพิ วเตอร์และเครือข่าย
1. ไม่ตดิ ตัง้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่มี ลี กั ษณะเป็ นการละเมิดสิทธิในทรั
์ พย์สนิ ทางปญั ญา ของบุคคลอื่น
หรือติดตัง้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์อ่นื ใดโดยมิได้รบั ความเห็นชอบจากผูด้ แู ลระบบคอมพิวเตอร์
2. ไม่ตดิ ตัง้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทส่ี ามารถใช้ในการตรวจสอบข้อมูลบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เว้น
แต่จะได้รบั อนุญาต หรือความเห็นชอบจากบริษทั ก่อน
3. ปิ ดเครื่องคอมพิวเตอร์สว่ นบุคคลทีต่ นเองใช้งงาน หรือรับผิดชอบอยู่เมือ่ เสร็จสิน้ งานประจําวัน เว้นแต่
เครือ่ งนัน้ ต้องใช้งานตลอด 24 ชั ่วโมง
4. ระมัดระวังการใช้งานอินเตอร์เน็ต โดยไม่หลงเชื่อโฆษณา หรือเนื้อหาในเว็บไซต์ทไ่ี ม่เหมาะสม และ
ทําการศึกษาเนื้อหาเงือ่ นไขให้ละเอียดก่อนทําการ Download ข้อมูลเสมอ
5. ลบข้อ มู ล ที่ไ ม่ จํ า เป็ น ออกจากเครื่อ งคอมพิว เตอร์ ส่ ว นบุ ค คลของตนเองเพื่ อ เป็ น การประหยัด
หน่วยความจําสือ่ บันทึกข้อมูล
6. ให้ความร่วมมือกับผูบ้ งั คับบัญชา และผูด้ ูแลระบบคอมพิวเตอร์ในการตรวจสอบระบบความปลอดภัย
ของเครือ่ งคอมพิวเตอร์สว่ นบุคคลของตน รวมทัง้ ปฏิบตั ติ ามคําแนะนําอย่างเคร่งครัด
7. ระมัดระวังในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ และสงวนรักษาเหมือนเช่นวิญญูชนทัวไปจะพึ
่
งทําต่อเครือ่ ง
คอมพิวเตอร์สว่ นบุคคล และระบบคอมพิวเตอร์
8. ไม่เข้าไปในทีต่ งั ้ ของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์กอ่ นได้รบั อนุญาต
9. คืน ทรัพ ย์ส นิ ที่เ กี่ย วข้อ งกับ การใช้ง านระบบคอมพิว เตอร์ซ่ึง เป็ น ของบริษัท เมื่อ พ้น สภาพการเป็ น
พนักงาน
ข้อปฏิ บตั ิ ผใู้ ช้งานระบบคอมพิ วเตอร์ข้อห้ามในการใช้งานคอมพิ วเตอร์และระบบเครือข่าย
ข้อห้ามในการใช้งานคอมพิ วเตอร์และระบบเครือข่าย
1. ห้ามพนักงานใช้คอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เน็ตของบริษทั เพื่อกระทําการใด ๆ ทีเ่ ป็ นความผิดตาม
พระราชบัญญัติติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 และ/หรือกฎหมายที่
เกีย่ วข้องโดยเด็ดขาด
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2. ห้า มพนั ก งานเข้า ถึง ระบบคอมพิว เตอร์ท่ีม ีร ะบบป้ อ งกัน การเข้า ถึง หมายถึง ระบบที่ม ีก ารติด ตัง้
Password โดยมิได้รบั อนุญาต
3. ห้ามพนักงานเปิ ดเผยมาตรการป้องการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์อนั จะให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูล
หรือระบบคอมพิวเตอร์ของบริษทั ให้บุคคลอื่นทราบ
4. ห้ า มพนั ก งานกระทํ า การใด ๆ โดยมิ ช อบด้ ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ พื่ อ ดั ก จับ หรื อ รับ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่นในการส่งของมูลในระบบ โดยข้อมูลนัน้ มิได้มไี ว้เพื่อประโยชน์สาธารณะ
หรือเพือ่ ให้บุคคลอื่นทั ่วไปใช้ประโยชน์
5. ห้ามพนักงานใช้ระบบคอมพิวเตอร์โดยมีวตั ถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
5.1 เพือ่ การกระทําความผิดตามกฎหมาย หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น
5.2 เพือ่ การกระทําทีข่ ดั ต่อความสงบเรียบร้อยหรือ ศีลธรรมอันดีงาม
5.3 เพือ่ เปิดเผย รหัสผ่านส่วนบุคคล หรือระบบความมังคงของบุ
่
คคลอื่น
5.4 เพือ่ ดัดแปลง แก้ไข ทําลาย ข้อมูลบุคคลอื่น โดยไม่ได้รบั ความยินยอม
5.5 เพือ่ เผยแพร่โปรแกรมทีใ่ ช้กระทําความผิด
5.6 เพื่อเปิ ดเผยข้อมูลทีเ่ ป็ นความลับทีไ่ ด้มาจากการปฏิบตั งิ านให้แก่บริษทั ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลบริษทั
หรือของบุคคลภายนอกก็ตาม
5.7 เพือ่ กระทําการอันมีลกั ษณะเป็ นการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปญั ญาของบริษทั หรือของบุคคลอื่น
5.8 เพื่อให้ทราบข้อมูลข่าวสารของบุคคลอื่น โดยมิได้รบั อนุ ญาตจากผู้เป็ นเจ้าของหรือผู้มสี ทิ ธิใน
ข้อมูลนัน้
5.9 เพื่อ การรับหรือส่งข้อมูลซึ่งอาจก่อ ให้เ กิดความเสียหายให้แก่บริษัท เช่น การรับส่งข้อมูลที่ม ี
ลักษณะจดหมายลูกโซ่ หรือการรับส่งข้อมูลจากบุคคลภายนอกอันมีลกั ษณะเป็ นการละเมิดต่อ
กฎหมาย หรือสิทธิบุคคลอื่นไปยังพนักงานหรือบุคคล อื่น ๆ เป็นต้น
5.10 เพือ่ การดักจับอีเมล ส่วนตัวของบุคคลอื่นขณะทําการส่ง และไม่กระทําการสร้างตัดต่อ
ดัดแปลงข้อมูล ส่งต่อภาพลามก เนื้อหาทีท่ าํ ลายความมั ่งคงของประเทศ หรือก่อความเสียหาย
ชือ่ เสียงต่อบุคคลอื่น
5.11 เพือ่ ขัดขวางการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ของบริษทั หรือบุคคลอื่นในบริษทั หรือเพือ่ ให้ระบบ
คอมพิวเตอร์ของบริษทั ไม่สามารถทํางานได้ตามปกติ
5.12 เพือ่ แสดงความคิดเห็นส่วนบุคคลในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วของกับการดําเนินงานของบริษทั ไปยังเว็บไซต์
ใด ๆ ในลักษณะทีอ่ าจก่อความเข้าใจคลาดเคลือ่ นไปจากความจริง
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5.13 เพือ่ การ Download เพลง ภาพยนต์ เกมส์ หรือ เล่นเกมส์ออนไลน์ ผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์
5.14 เพือ่ การอื่นใดทีอ่ าจขัดต่อผลประโยชน์ของบริษทั หรือก่อให้เกิดความขัดแย้ง หรือความเสียหาย
แก่บริษทั
ข้อปฏิ บตั ิ ผใู้ ช้งานระบบคอมพิ วเตอร์ ข้อปฏิ บตั ิ ของผูด้ แู ลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย
ข้อปฏิ บตั ิ ของผูด้ แู ลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย
1. ผูด้ แู ลระบบฯ จะต้องดูแลรักษาระบบเครือข่ายให้สามารถใช้งานได้ดตี ลอดเวลา หากพบว่าผูใ้ ช้งานผูร้ าย
ใดมีปฏิบตั ทิ ส่ี ่อไปในทางทีจ่ ะมีการละเมิดแนวทางปฏิบตั ทิ เ่ี กีย่ วกับความปลอดภัยกับการใช้งานของ
ระบบเครือข่าย ผูด้ ูแลระบบเครือข่ายจะต้องรายงานให้ผูบ้ งั คับบัญชาของผูใ้ ช้งานนัน้ ให้ทราบโดยเร็ว
ทีส่ ุด และกรณีจําเป็ นเพือ่ ป้องกันความเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ แก่บริษทั ผูด้ แู ลระบบมีอํานาจทีจ่ ะระงับ
การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ของพนักงานดังกล่าวได้ทนั ที
2. ผูด้ ูแลระบบฯ มีหน้าทีเ่ สนอความคิดเห็น และข้อสังเกตต่อผูบ้ งั คับ และ/หรือคณะกรรมการกํากับดูแล
เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ พิจารณาสังการเกี
่
ย่ วกับการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
3. ผูด้ แู ลระบบฯ มีหน้าทีใ่ นการเชื่อมต่ออุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ ระบบอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับระบบคอมพิวเตอร์
ตลอดจนบํารุงรักษาให้ระบมีความพร้อมในการใช้งานอยูเ่ สมอ
4. ผู้ดูแลระบบฯ จะต้อ งไม่ใช้อํานาจหน้ าที่ของตนในการเข้าถึงข้อ มูล ที่รบั หรือ ส่ง ผ่า นระบบเครือ ข่าย
คอมพิวเตอร์ซง่ึ ตนไม่มสี ทิ ธิในการเข้าถึงข้อมูลนัน้ และต้องไม่เปิ ดเผยข้อมูลทีต่ นได้รบั หรือจากการดูแล
ระบบจากการปฏิบตั หิ น้าที่ ซึง่ ข้อมูลดังกล่าวเป็ นข้อมูลทีไ่ ม่ควรเปิดเผยให้ผใู้ ดทราบ
5. ผู้ดูแลระบบฯ จะต้องคืนทรัพย์สนิ บริษทั ที่ใช้ในการปฏิบตั หิ น้ าที่ของตนให้แก่บริษัททันทีท่พี ้นหน้าที่
หรือพ้นสภาพการเป็ นพนักงาน และให้ผบู้ งั คับบัญชาทําตรวจสอบรายการทรัพย์สนิ ของผูด้ ูแลระบบที่
พ้นหน้าทีด่ งั กล่าวโดยละเอียด
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