นโยบายการกํากับดูแลความมั่นคงปลอดภัยด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information and Technology Governance Policy)
ของ

กลุ่มธุรกิจเด็มโก้

บริษัท เด็มโก้ จํากัด (มหาชน)

สารบัญ
1
2
3
4
5
6
7

หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
ขอบเขตการบังคับใช้
คํานิยาม
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
นโยบายการบริ หารและจัดการความเสี่ ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk Management)
นโยบายการกํากับดูแลความมัน่ คงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security Policy)
การรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ IT (IT Security)
1 แนวทางปฏิบตั ิเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของ IT
2 การจัดโครงสร้างความมัน่ คงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
3 การสร้างความมัน่ คงปลอดภัยของระบบสารสนเทศด้านบุคลากร
4 การบริ หารจัดการสิ นทรัพย์สารสนเทศ
5 การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและระบบสารสนเทศ
6 การควบคุมการเข้ารหัสข้อมูล
7 การสร้างความมัน่ คงปลอดภัยด้านกายภาพและสภาพแวดล้อม
8 การรักษาความมัน่ คงปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ
9 การรักษาความมัน่ คงปลอดภัยด้านการสื่ อสารข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์
10 การจัดหา พัฒนา และดูแลรักษาระบบสารสนเทศ
11 การใช้บริ การระบบสารสนเทศจากผูร้ ับดําเนินการ
12 การบริ หารจัดการเหตุการณ์ที่อาจส่ งผลกระทบต่อความมัน่ คงปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศ
13 การบริ หารความต่อเนื่องทางธุ รกิจในด้านความมัน่ คงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
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บริษัท เด็มโก้ จํากัด (มหาชน)

1. หลักการและเหตุผล
เด็มโก้ ตระหนักถึ งความสําคัญของการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่ อสารซึ่ งเป็ นปั จจัยสําคัญ
ที่ ช่วยส่ งเสริ มการดํา เนิ นธุ รกิ จ และเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทํางานให้เป็ นไปอย่า งเหมาะสม มี ประสิ ทธิ ภาพ
มีความมัน่ คงปลอดภัยและสามารถดําเนิ นงานได้อย่างต่อเนื่ อง รวมทั้งป้ องกันปั ญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้
งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในลักษณะที่ไม่ถูกต้องและการถูกคุกคามจากภัยต่าง ๆ
เด็มโก้ จึงกําหนดนโยบายฉบับนี้ ข้ ึน เพื่อให้กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้มีกรอบการกํากับดู แลและบริ หารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่ดี โดยอ้างอิงจากหลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิในการจัดให้มีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ แนวทางปฏิบตั ิในการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของระบบสารสนเทศของสํานักงานคณะกรรมการ
กํา กับ หลัก ทรั พ ย์และตลาดหลัก ทรั พ ย์ ตลอดจนกฎหมายอื่ นที่ เกี่ ย วข้อง มาปรั บ ใช้ใ ห้เหมาะสมกับ บริ บ ท
การดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ของกลุ่ ม ธุ ร กิ จ เด็ ม โก้ โดยนโยบายการดํา เนิ น การด้า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศของกลุ่ ม
ธุ รกิจเด็มโก้ ดังนี้
1) นโยบายการบริ หารและจัดการความเสี่ ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2) นโยบายรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของระบบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้กลุ่ มธุ รกิ จเด็ม โก้ มี กรอบการกํากับดู แลและการบริ หารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับ
องค์กร ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับการดําเนินธุ รกิจ รวมทั้งดูแลให้มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
สนับสนุนและพัฒนาการดําเนินธุ รกิจ การบริ หารความเสี่ ยง เพื่อให้กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์
และเป้ า หมายหลัก ของเด็ ม โก้ไ ด้ โดยมี ก ารใช้ท รั พ ยากรและการบริ หารจัดการความเสี่ ย งอย่า งเหมาะสม
สอดคล้องกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี
3. ขอบเขตการบังคับใช้
นโยบายฉบับนี้มีผลบังคับใช้กบั กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ โดยนโยบายหลักเกณฑ์ ระเบียบปฏิบตั ิและคําสั่งที่ใช้
อยูก่ ่อนนโยบายฉบับนี้ ให้ยงั มีผลใช้บงั คับต่อไปเท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้งกับนโยบายฉบับนี้
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บริษัท เด็มโก้ จํากัด (มหาชน)

4. คํานิยาม
เด็มโก้ หมายถึง บริ ษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน)
กลุ่มธุรกิจเด็มโก้ หมายถึง กลุ่มบริ ษทั ซึ่งประกอบด้วย บริ ษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน) บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม และกิจการร่ วมค้า ที่เด็มโก้มีอาํ นาจควบคุมในการบริ หารจัดการ
ผู้บริหาร หมายถึง ผูบ้ ริ หารกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ระดับผูจ้ ดั การหน่วยงานขึ้นไป
บุ คลากรของเด็มโก้ หมายถึ ง กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุ กระดับของ เด็มโก้ รวมถึ งลู กจ้าง
โครงการ ลูกจ้างชัว่ คราว และลูกจ้างรายวันตามสัญญาจ้าง
นโยบาย หมายถึง นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง หน่วยงานตามโครงสร้างของเด็มโก้ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบงาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิศวกรรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ใช้ งาน หรื อ ผู้ปฏิบัติงาน หมายถึง พนักงานประจํา พนักงานตามสัญญาจ้าง ผูร้ ับจ้าง ผูใ้ ห้บริ การ
ภายนอก คู่คา้ หรื อลูกค้า
ผู้ให้ บริ การภายนอก หมายถึ ง บุคคลจากภายนอกบริ ษทั ซึ่ งเด็มโก้ ว่าจ้างเพื่อให้บริ การที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบสารสนเทศ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรื อ ระบบ IT หรื อ ระบบสารสนเทศ หรื อ เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง
ระบบสารสนเทศ ระบบฐานข้อมู ล ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครื อข่าย ระบบการรั กษาความปลอดภัย ทาง
สารสนเทศ (Information Security) ระบบงาน (ซอฟต์แวร์ สําเร็ จรู ป ซอฟต์แวร์ ประยุกต์) และระบบสื่ อสารของ
เด็ ม โก้ ทั้ง นี้ ไ ม่ว่า ระบบดัง กล่ า วจะเกี่ ย วข้องกับ ข้อมู ล ส่ วนบุ ค คลหรื อไม่ ก็ ตาม และหมายรวมถึ ง “ระบบ
เครื อข่ ายและคอมพิวเตอร์ ” ตามที่กําหนดใน “นโยบายการใช้ งานระบบเครื อข่ ายและคอมพิวเตอร์ ” (Network
and Computer Usage Policy)
สารสนเทศ หรื อ ข้ อมูลสารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ผา่ นการประมวลผลแล้ว การจัดระเบียบให้ขอ้ มูล
ซึ่ งอยู่ในรู ปตัวเลข ข้อความหรื อกราฟิ ก ให้อยู่ในลักษณะที่ ผูใ้ ช้สามารถเข้าใจได้ง่าย และสามารถนําไปใช้
ประโยชน์ในการบริ หาร การวางแผน การตัดสิ นใจ และอื่น ๆได้ รวมถึงข้อมูลส่ วนบุคคล
ข้ อ มู ล หมายถึ ง ข้อ มู ล ข้อ ความ สารสนเทศ คํา สั่ ง ชุ ด คํา สั่ ง หรื อ สิ่ ง อื่ น ใดบรรดาที่ อ ยู่ใ นระบบ
คอมพิวเตอร์ ในสภาพที่ระบบคอมพิวเตอร์ อาจประมวลผลได้ และให้หมายความรวมถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ตามกฎหมายว่าด้วยธุ รกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และข้อมูลส่ วนบุคคลตามกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลด้วย
ข้ อมูลส่ วนบุคคล มีความหมายตามที่กาํ หนดไว้ในกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลและตามที่ระบุใน
“นโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล ของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้”
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บริษัท เด็มโก้ จํากัด (มหาชน)

สิ นทรั พย์ หมายถึง ฮาร์ ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และข้อมูลภายใต้การดูแลของสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมถึงทรัพย์สินสารสนเทศของเด็มโก้
ทรัพย์ สินสารสนเทศ หมายถึง
1) ทรั พ ย์สิ น สารสนเทศประเภทระบบ ได้แ ก่ ระบบเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ ระบบคอมพิ ว เตอร์
ระบบงานคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ
2) ทรัพย์สินสารสนเทศประเภทอุปกรณ์ ได้แก่ ตัวเครื่ องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่ อง
บันทึกข้อมูล และอุปกรณ์อื่นใด
3) ทรั พ ย์ สิ นสารสนเทศประเภทข้ อ มู ล ได้ แ ก่ ข้ อ มู ล สารสนเทศ ข้ อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ และหมายรวมถึ งข้อมูลส่ วนบุคคลที่ อยู่ในรู ปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์ หรื อ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ดว้ ย
4) ทรัพย์สินสารสนเทศประเภทลิ ขสิ ทธิ์ คือ ทรัพย์สินที่เกิ ดจากการพัฒนา หรื อสิ ทธิ์ ในการใช้จาก
เจ้าของผลิตภัณฑ์
สิ่ งอํานวยความสะดวกในการประมวลผลข้ อมู ล หมายถึ ง อุปกรณ์ ระบบงาน หรื อสภาพแวดล้อม
ที่จาํ เป็ นหรื อมีส่วนช่วยให้การประมวลผลข้อมูลเป็ นไปอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และมีประสิ ทธิ ภาพ เช่น อุปกรณ์
หรื อโปรแกรมประมวลผลข้อมูล ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ขั้นตอน หรื อสถานที่ประมวลผลข้อมูล
5. บทบาทหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 กําหนดแนวปฏิบตั ิ หลักเกณฑ์ และระเบียบปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย
5.2 กําหนดแนวปฏิ บตั ิ หลักเกณฑ์ และระเบียบปฏิบตั ิเฉพาะเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับการคุม้ ครองข้อมูล
ส่ วนบุคคลที่อยูใ่ นรู ปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรื อข้อมูลคอมพิวเตอร์
5.3 ติ ดตามดู แลให้ผูใ้ ช้ง านปฏิ บตั ิ ตามนโยบาย หลัก เกณฑ์ระเบี ย บปฏิ บตั ิ ข องบริ ษ ทั ที่เกี่ ยวข้อง
อย่างถู กต้องเหมาะสม และหากมี การปฏิ บตั ิท่ีไม่ถูกต้องให้รายงานต่อคณะกรรมการบริ หาร
ทราบ
5.4 สื่ อสารนโยบาย ให้แก่ผใู ้ ช้งาน ผูป้ ระกอบธุ รกิจที่เกี่ยวข้องอย่างทัว่ ถึงในลักษณะที่สามารถเข้าถึง
ได้ง่าย เพื่อให้บุคลากรดังกล่าวเข้าใจและสามารถปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง
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บริษัท เด็มโก้ จํากัด (มหาชน)

6. นโยบายการบริ หารและจัดการความเสี่ ยงด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk Management)
กลุ่ ม ธุ ร กิ จ เด็ ม โก้ กํ า หนดให้ ก ารบริ หารและจั ด การความเสี่ ยงด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ต้องสอดคล้องกับนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงองค์กร (Corporate Risk Management) และ ครอบคลุมในเรื่ อง
ดังต่อไปนี้
1. การกํา หนดหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบในการบริ ห ารและจัด การความเสี่ ย งด้า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ ผูจ้ ดั การสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศมีหน้าที่รับผิดชอบในการศึกษา จัดหาวิธีการหรื อ
แนวทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดความเสี่ ยงหรื อจัดการความเสี่ ยงที่ มีอยู่ แล้ว นําเสนอ
ให้กบั ผูบ้ ริ หารเพื่อพิจารณาในการจัดการความเสี่ ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. การระบุความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Related Risk)
• ความเสี่ ย งด้า นกายภาพและสภาพแวดล้อ ม ได้แ ก่ ห้ อ งศู น ย์ก ลางข้อ มู ล (Data Center Room)
ซึ่ งเป็ นที่จดั เก็บติดตั้งเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย (Server) อุปกรณ์เครื อข่ายและอุปกรณ์ อื่น ต้อง
มีการควบคุ มการเข้า-ออกและการใช้งาน การตรวจสอบระบบต่าง ๆ เช่น ระบบเตือนอุณหภูมิ
ภายในห้อง ระบบเตือนอัคคีภยั เป็ นต้น
• ความเสี่ ยงด้านการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ บนเครื่ องคอมพิวเตอร์ ของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ เพื่อ
ป้ องกันการใช้งานการติดตั้งโปรแกรมที่ไม่ปลอดภัย เช่น การดาวน์โหลดโปรแกรมจากภายนอก
มาติ ดตั้ง ซึ่ ง อาจมี ชุ ดคํา สั่ ง ไม่พึง ประสงค์ ซึ่ ง รวมถึ ง แต่ไ ม่ จาํ กัด เฉพาะ มัล แวร์ เช่ น ไวรั ส
คอมพิ วเตอร์ เข้า โจมตี เครื่ องคอมพิว เตอร์ ท่ี ใ ช้ง านหรื อ เครื่ องอื่ นที่ อยู่บ นเครื อ ข่า ยเดี ย วกัน
เป็ นต้น
• ความเสี่ ยงด้านการใช้งานระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ของกลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้ ต้องมีการตรวจสอบ
และเฝ้าระวังการใช้งานเครื อข่ายภายในและระบบอินเทอร์ เน็ต ตรวจสอบและเฝ้าระวังช่องโหว่
เชื่ อมต่อเครื อข่ายภายนอก โดยมีการจัดทําระบบป้ องกันการเข้าถึ งและการโจมตีจากภายนอก
ให้กบั เครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย (Server) และเครื่ องคอมพิวเตอร์ ลูกข่าย (Client) ที่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน
ใช้ง าน เช่ น ระบบป้ องกันการเข้า ออกใช้ง านผ่า นอิ นเทอร์ เ น็ ต การติ ดตั้ง โปรแกรมป้ อ งกัน
ชุดคําสั่งไม่พึงประสงค์ การกรองข้อมูลรับส่ งอีเมล เป็ นต้น
• ความเสี่ ยงด้านบุ คคล ต้องมีการกําหนดสิ ทธิ์ การใช้งานและการเข้าถึ งระบบเครื่ องคอมพิว เตอร์
อุปกรณ์เครื อข่ายต่าง ๆข้อมูล และข้อมูลส่ วนบุคคล ให้เป็ นไปตามสิ ทธิ์ ที่พึงมี เพื่อป้ องกันการ
เข้าถึง ใช้ แก้ไข เปลี่ยนแปลง ข้อมูลและข้อมูลส่ วนบุคคลโดยมิชอบหรื อโดยปราศจากอํานาจ
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3. การประเมิ นความเสี่ ยงที่ ครอบคลุ มถึ งโอกาสที่จะเกิดความเสี่ ยง และผลกระทบที่จะเกิ ดขึ้น เพื่อ
จัดลําดับความสําคัญในการบริ หารจัดการความเสี่ ยง โดยกําหนดความเสี่ ยงไว้ 4 ประเภท ดังนี้
3.1. ความเสี่ ยงด้านเทคนิค ที่อาจเกิดขึ้นจากคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ถูกโจมตี
3.2. ความเสี่ ยงจากผูป้ ฏิ บ ตั ิ ง านหรื อความเสี่ ยงด้า นบุ คคล ที่ เกิ ดขึ้ นจากการจัดการสิ ท ธิ์ ที่ ไ ม่
เหมาะสม ทําให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลโดยมิชอบหรื อปราศจากหรื อนอกเหนื ออํานาจหน้าที่
และอาจทําให้เกิดความเสี ยหายกับข้อมูลสารสนเทศได้
3.3. ความเสี่ ย งจากภัย และสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น ที่ เกิ ดขึ้ นจากภัย พิ บ ตั ิ ห รื อธรรมชาติ รวมทั้ง
สถานการณ์อ่ืน เช่น กระแสไฟฟ้าขัดข้อง การชุมนุมประท้วง เป็ นต้น
3.4. ความเสี่ ยงด้านบริ หารจัดการ ที่เกิดขึ้นจากแนวนโยบายที่มีอยูห่ รื อการนํานโยบายไปปฏิ บตั ิ
หรื อการปฏิบตั ิงานซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้น
4. การกําหนดวิธีการหรื อเครื่ องมื อในการบริ หารและจัดการความเสี่ ยงให้อยู่ในระดับที่ กลุ่ มธุ รกิ จ
เด็มโก้ ยอมรั บได้ จัดทําตารางลักษณะรายละเอี ยดความความเสี่ ยง (Description of Risk) โดยมี
หัวเรื่ อง ชื่ อความเสี่ ย ง ประเภทความเสี่ ย ง ลัก ษณะความเสี่ ยง ปั จจัย ความเสี่ ยง และผลกระทบ
เป็ นต้น กําหนดระดับโอกาสการเกิ ดเหตุ การณ์ และระดับความรุ นแรงของผลกระทบความเสี่ ย ง
รวมถึงการทําแผนภูมิความเสี่ ยง (Risk Map)
5. กําหนดตัวชี้วดั ระดับความเสี่ ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk Indicator)
รวมถึ งจัดให้มีการติดตามและรายงานผลตัวชี้ วดั ต่อผูท้ ี่มีหน้าที่รับผิดชอบ เพื่อให้สามารถบริ หาร
และจัดการความเสี่ ยงได้อย่างเหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์
7. นโยบายการกํากับดูแลความมั่นคงปลอดภัยด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security Policy)
เพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครื อข่ายและคอมพิวเตอร์ ของกลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้ ที่ ใช้
ระบบสารสนเทศและระบบเครื อข่ายและคอมพิวเตอร์ ร่วมกันเป็ นไปอย่างเหมาะสม มีความมัน่ คงปลอดภัยและ
สามารถสนับสนุ นการดําเนิ นงานของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ได้อย่างต่อเนื่ อง มีการใช้งานระบบในลักษณะที่ถูกต้อง
สอดคล้องกับข้อกําหนดของกฎหมายว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งเป็ นการป้ องกันภัยคุกคามที่อาจก่อให้เกิ ดความเสี ยหายแก่กลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้ เด็มโก้จึงประกาศนโยบาย
ความมัน่ คงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้
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1.

2.

กลุ่ ม ธุ รกิ จเด็ม โก้ ต้องจัดให้มี หน้า ที่ ดูแลให้มี การกํา หนดนโยบายความมัน่ คงปลอดภัยด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรและทําการสื่ อสารนโยบายดังกล่าวเพื่อสร้างความ
เข้า ใจและสามารถปฏิ บ ัติ ต ามได้อ ย่า งถู ก ต้อ ง โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ระหว่ า งหน่ ว ยงานด้า น
เทคโนโลยีสารสนเทศและหน่วยงานด้านอื่นภายในกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ เพื่อให้มีการประสานงาน
และสามารถดําเนินธุ รกิจได้ตามเป้ าหมายที่ต้งั ไว้
กลุ่ ม ธุ ร กิ จ เด็ ม โก้ ต้อ งจัด ให้ มี ก ารทบทวนนโยบายความมั่น คงปลอดภัย ด้า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง หรื อเมื่อมี การเปลี่ ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อการรั กษาความ
ปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security)
1. แนวทางปฏิบัติเพิม่ เติมเกีย่ วกับนโยบายและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
(Information Security Policy)
• วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ นการป้ องกันการกระทําผิดนโยบายความมัน่ คงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
• แนวทางปฏิบัติ
• ห้ามใช้ทรัพยากรและเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อกระทําการอันผิดกฎหมายและขัดต่อศีลธรรม
อันดี ของสังคม เช่ น การจัดทําเว็บไซต์เพื่อดําเนิ นการค้าขาย หรื อเผยแพร่ ส่ิ งที่ผิดกฎหมาย
หรื อขัดต่อศีลธรรมอันดี เป็ นต้น
• ไม่เข้าใช้เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ หรื อเครื่ องคอมพิวเตอร์ ด้วยชื่ อบัญชี ผูใ้ ช้งานหรื อรหัสผ่าน
หรื อข้อมูลยืนยันตัวตนของผูอ้ ื่นทั้งที่ได้รับอนุ ญาต และไม่ได้รับอนุ ญาตจากเจ้าของชื่ อบัญชี
ผูใ้ ช้
• ห้ามเข้าใช้ระบบคอมพิวเตอร์ และข้อมูลที่มีมาตรการป้ องกันการเข้าถึงของผูอ
้ ื่นหรื อมาตรการ
ป้ องกันการเข้าถึ ง ที่ กลุ่มธุ รกิ จเด็ม โก้กาํ หนดไว้ เพื่อแก้ไข ลบ เพิ่มเติ ม หรื อคัดลอกหรื อ
กระทําการอื่นใดที่ โดยปราศจากอํานาจหรื อเกินขอบอํานาจ
• ห้า มเผยแพร่ ข อ
้ มู ลของผูอ้ ื่ น หรื อของหน่ วยงาน หรื อข้อมู ลส่ วนบุ คคลใด ๆ โดยไม่ได้รับ
อนุญาตจากกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้
• ห้ามรบกวน ขัดขวาง หรื อกระทําด้วยประการใด ๆ ให้ทรั พยากรและเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
ของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้เกิดความเสี ยหายหรื อถูกทําลายหรื อไม่สามารถใช้การได้ตามปกติ เช่น
การส่ ง ชุ ดคํา สั่ ง ไม่พึ ง ประสงค์ใ ด ๆ การป้ อนโปรแกรมที่ ท าํ ให้เครื่ องคอมพิ วเตอร์ ห รื อ
อุปกรณ์เครื อข่ายปฏิเสธการทํางาน (Denial of Service) เป็ นต้น
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•

•

•

ห้ามลักลอบดักรั บข้อมู ลในเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ของกลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้ และของผูอ้ ื่ นที่อยู่
ระหว่างการรับและส่ งในเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
ก่อนการใช้งานสื่ อบันทึกพกพาต่าง ๆ หรื อเปิ ดไฟล์ที่แนบมากับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรื อ
ไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาจากอินเทอร์ เน็ต ต้องมีการตรวจสอบเพื่อหาชุดคําสั่งไม่พึงประสงค์ เช่น
ไวรัส โปรแกรมป้ องกันไวรัสก่อนทุกครั้ง
ผูใ้ ช้ตอ้ งไม่อนุ ญาตให้ผูอ้ ื่นใช้บญั ชี ใช้งานและรหัสผ่านของตนซึ่ งเด็มโก้กาํ หนดอนุ ญาตให้
ใช้สิทธิ เป็ นการเฉพาะตัว

2. การจัดโครงสร้ างความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ (Organization of Information Security)
• วัตถุประสงค์
เพื่ อ กํา หนดกรอบการบริ ห ารจัด การด้า นความมั่น คงปลอดภัย ของระบบสารสนเทศภายใน
กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้
• แนวทางปฏิบัติ
• ผูบ
้ ริ หารระดับสู ง ต้องรับผิดชอบกํากับดูแลความมัน่ คงปลอดภัยให้เป็ นไปตามนโยบาย และ
แนวปฏิบตั ิในการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยระบบสารสนเทศของเด็มโก้
• ผู จ้ ด
ั การสายงานเทคโนโลยีส ารสนเทศ ต้องกํา หนดมอบหมายหน้า ที่ ใ ห้ก ับ ผูป้ ฏิ บ ตั ิ งาน
ในงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รับผิดชอบการดูแลระบบสารสนเทศที่เด็มโก้ใช้งานให้มี
ความมั่น คงปลอดภัย ของระบบสารสนเทศ และควบคุ ม การปฏิ บ ัติ ง าน เพื่ อ ให้ ค งไว้ซ่ ึ ง
นโยบายและแนวปฏิ บ ัติ ใ นการรั ก ษาความมั่น คงปลอดภัย ของระบบสารสนเทศของ
กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้
• ผูจ
้ ดั การสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นผูร้ ับผิดชอบการบริ หารจัดการ กํากับดูแล ติดตาม
และทบทวนภาพรวมของนโยบายความมัน่ คงปลอดภัยด้านสารสนเทศของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้
• เจ้ า หน้ า ที่ ร ะบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายเป็ นผู ้ ดู แ ลระบบระดั บ
Administrator รั บ ผิดชอบต่ อระบบที่ ดูแลนั้น จะต้องทํา หน้า ที่ ตรวจสอบดู แลระบบความ
ปลอดภัยในการใช้งานของระบบด้วย และเมื่อมีสถานการณ์ดา้ นความมัน่ คงปลอดภัยที่ไม่พึง
ประสงค์หรื อไม่อาจคาดคิด จะต้องดําเนินการแก้ไขและรายงานต่อผูบ้ งั คับบัญชา
• ผูใ้ ช้งาน และหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ต้องรับผิดชอบในการปฏิบต
ั ิตามนโยบายและ
แนวปฏิ บตั ิ ของกลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้ ในการรั กษาความมัน่ คงปลอดภัยระบบสารสนเทศของ
กลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้ ซึ่ งรวมถึ ง นโยบายการใช้งานระบบเครื อข่ายและคอมพิวเตอร์ (Network
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and Computer Usage Policy) นอกจากนี้ จะต้องไม่กระทําการละเมิดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล
3. การสร้ างความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศด้ านบุคลากร (Human Resource Security)
• วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผใู ้ ช้งานเข้าใจนโยบาย หน้าที่และความรับผิดชอบในการใช้งานระบบสารสนเทศของกลุ่ม
ธุ รกิจเด็มโก้
• แนวทางปฏิบัติ
• ต้อ งกํา หนดหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบทางด้า นความมัน
่ คงปลอดภัย ระบบสารสนเทศ
อย่างเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรสําหรับบุคคลหรื อหน่ วยงานภายนอกที่ว่าจ้างมาปฏิบตั ิงาน และ
จะต้องสอดคล้องกับนโยบายความมัน่ คงปลอดภัยด้านระบบสารสนเทศของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้
• ต้อ งมี ก ารลงนามในสั ญ ญาระหว่า งผู ป
้ ฏิ บ ตั ิ ง านและหน่ วยงาน ว่า จะไม่ เปิ ดเผยความลับ
ของเด็ ม โก้ ซึ่ งรวมถึ ง การไม่ เ ปิ ดเผยข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลที่ อ ยู่ใ นความควบคุ ม ของเด็ ม โก้
(Non-Disclosure Agreement: NDA) โดยการลงนามนี้ จะเป็ นส่ วนหนึ่ งของการว่ า จ้ า ง
ผูป้ ฏิ บ ตั ิ ง านนั้น ๆ ทั้ง นี้ ต้องมี ผลผูก พันทั้ง ในขณะที่ ท าํ งานและผูก พันต่อเนื่ องเป็ นเวลา
ไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี ภายหลังจากที่สิ้นสุ ดการว่าจ้างแล้ว
• ในกรณี ที่ ผูป
้ ฏิ บตั ิ งานซึ่ งเป็ นบุ คคลหรื อหน่ วยงานภายนอกดําเนิ นการเกี่ ยวกับข้อมู ลส่ วน
บุ ค คลในระบบสารสนเทศของเด็ ม โก้โ ดยมี ล ัก ษณะเป็ นผูป้ ระมวลผลข้อมู ล ส่ วนบุ ค คล
จะต้อ งมี ก ารลงนามในสั ญ ญาประมวลผลข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล (Personal data processing
agreement) กับผูป้ ฏิ บตั ิงานซึ่ งข้อสัญญาต้องกําหนดให้ผูป้ ฏิบตั ิงานทําการเฉพาะตามคําสั่ง
ของเด็ ม โก้และมี หน้า ที่ จดั ให้มี ม าตรการรั ก ษาความปลอดภัย ของข้อมู ลส่ วนบุ คคลอย่าง
เหมาะสมตามที่กฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลกําหนด
• เพื่อให้การบริ หารจัดการบัญชี ผูใ้ ช้งานเป็ นไปอย่างถู กต้องและเป็ นปั จ จุ บน
ั ที่สุด เจ้าหน้าที่
บริ หารทรัพยากรบุคคลหรื อหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องแจ้งให้ผูจ้ ดั การงานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศทราบทันที เมื่อมีเหตุดงั นี้
• การว่าจ้างงาน
• การเปลี่ยนแปลงสภาพการว่าจ้างงาน
• การลาออกจากงาน หรื อการสิ้ นสุ ดการเป็ นกรรมการและผูป
้ ฏิบตั ิงานของเด็มโก้
• การโยกย้ายหน่วยงาน
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•

•

•

ต้องให้ผใู ้ ช้งานและหน่วยงานภายนอกที่วา่ จ้างมาปฏิบตั ิงานรับทราบนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ
การรักษาความมัน่ คงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และนโยบายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่ น
นโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล
ผู ป้ ฏิ บ ัติ ง านใหม่ข องเด็ ม โก้ต้อ งได้รั บ การอบรมเกี่ ย วกับ นโยบายการรั ก ษาความมัน่ คง
ปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นโยบายคุ ม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล โดยควรเป็ นส่ วน
หนึ่งของการปฐมนิเทศ
หลัง จากเปลี่ ย นแปลงหรื อยกเลิ ก การจ้า งงาน การจ้า งทํา ของ การใช้บ ริ ก าร หรื อสิ้ นสุ ด
โครงการ ต้องยกเลิ กบัญชี ผูใ้ ช้งาน รหัสผ่าน และสิ ทธิ ของผูใ้ ช้งานหรื อผูป้ ฏิบตั ิงานในการ
เข้าถึงข้อมูลรวมทั้งข้อมูลส่ วนบุคคลในระบบสารสนเทศทันที

4. การบริ หารจัดการทรัพย์ สินสารสนเทศ (Asset Management)
4.1 การควบคุมการใช้ งานเครื่ องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ (Computer and Peripheral
Access Control)
• วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผใู ้ ช้งานได้รับทราบถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการใช้งานเครื่ องคอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ของเด็มโก้ รวมทั้งทําความเข้าใจตลอดจนปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด อันจะ
เป็ นการป้ องกันทรัพยากรและข้อมูลของเด็มโก้ให้มีความปลอดภัย ถูกต้องและมีความพร้ อม
ใช้งานอยูเ่ สมอ
• แนวทางปฏิบัติ
• ผู ใ้ ช้ง านเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์ ข องเด็ ม โก้ ต้อ งเป็ นผู ร้ ั บ ผิ ด ชอบ
สิ นทรัพย์ที่ใช้งาน
• ห้ามใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์ และระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ข องเด็ม โก้เพื่ อประกอบธุ รกิ จ
การค้า หรื อบริ การใดๆ ที่เป็ นของส่ วนตัวและไม่เหมาะสม
• ไม่อนุ ญาตให้ผใู ้ ช้งาน ทําการติดตั้งและแก้ไขเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ในเครื่ องคอมพิวเตอร์
ของเด็มโก้ เว้นแต่ได้รับคําปรึ กษาหรื อคําแนะนําจากผูด้ ู แลระบบ หรื อได้รับอนุ ญาตจาก
ผูม้ ีอาํ นาจสู งสุ ดของหน่วยงาน
• ห้ า มดัด แปลงแก้ไ ขส่ ว นประกอบต่ า ง ๆ ของเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ และอุ ป กรณ์ ต่ อ พ่ ว ง
เว้นแต่ได้รับความเห็ นชอบจากผูด้ ูแลระบบ หรื อหน่ วยงานที่รับผิดชอบ และผูใ้ ช้งานต้อง
รักษาสภาพของเครื่ องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงให้มีสภาพเดิม
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•

•

•

•
•

•

•

•

ผูใ้ ช้งานต้องไม่เก็บหรื อใช้อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ในสถานที่ที่มีความร้ อน ชื้ น มีฝุ่นละออง
และต้องระวังการตกกระทบ
ไม่ ใ ช้หรื อวางอุ ป กรณ์ ค อมพิ วเตอร์ ทุ ก ชนิ ดใกล้ส่ิ ง ที่ เป็ นของเหลว ใกล้ส นามแม่ เหล็ ก
ไฟฟ้ าแรงสู ง ในที่ มีการสั่นสะเทือน และในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 35 องศา
เซลเซี ยส
ในการเคลื่ อนย้ายอุ ปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ควรทําด้วยความระมัดระวัง ไม่วางของหนักทับ
หรื อโยน
ไม่เคลื่อนย้ายเครื่ องขณะที่ฮาร์ ดดิสก์กาํ ลังทํางาน หรื อขณะเปิ ดใช้งานอยู่
หลี กเลี่ ยงของแข็งกดสัมผัส หน้าจอคอมพิ วเตอร์ ซ่ ึ ง อาจทําให้เป็ นรอยขี ดข่วน หรื อแตก
เสี ยหายได้ และควรเช็ดทําความสะอาดหน้าจอคอมพิวเตอร์ อย่างเบามือที่สุด และเช็ดไป
ในทางเดียวกัน ห้ามเช็ดแบบหมุนวนเพราะจะทําให้หน้าจอมีรอยขีดข่วนได้
ผู ้ใ ช้ ง านที่ พ ้น สภาพหรื อสิ้ นสุ ดโครงการต้ อ งคื น เครื่ องคอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์
คอมพิวเตอร์ ที่รับผิดชอบทั้งหมดต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบในสภาพที่พร้อมใช้งาน
การเคลื่ อนย้ายเครื่ องหรื ออุ ปกรณ์ คอมพิวเตอร์ เพื่อการปฏิ บตั ิ งานภายนอกสํานักงาน ให้
ผูใ้ ช้งานปฏิบตั ิตามข้อกําหนดการนําทรัพย์สินของเด็มโก้ออกนอกบริ ษทั รวมทั้งต้องปฏิบตั ิ
ตามข้อกําหนดหรื อระเบียบหรื อแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของกลุ่ม
ธุ รกิจเด็มโก้หากมี
ผู ้ใ ช้ ง านมี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการป้ อ งกัน การสู ญหาย ไม่ ว างเครื่ องหรื ออุ ป กรณ์
คอมพิวเตอร์ ทิ้งไว้ในที่สาธารณะ หรื อบริ เวณที่มีความเสี่ ยงต่อการสู ญหาย

4.2 การควบคุมการใช้ งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software License)
• วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผูใ้ ช้งานตระหนักถึ งหน้าที่และความรั บผิดชอบในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ตลอดจนเข้าใจการใช้โปรแกรมที่ถูกต้องตามกฎหมายลิ ขสิ ทธิ์ และปฏิบตั ิตามแนวทางปฏิ บตั ิ
อย่ า งเคร่ ง ครั ด รวมถึ ง การใช้ง านโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ใ ห้ มี ค วามมั่น คงปลอดภัย และ
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ ยวกับคอมพิวเตอร์ และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
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•

แนวทางปฏิบัติ
ข้อกําหนดสําหรับผูด้ ูแลระบบ
• มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุ ม ดู แลการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตลอดจนจัดสรร
การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ภายในเด็มโก้ตามสิ ทธิ์ การใช้งานที่กาํ หนด
• มีหน้าที่รับผิดชอบในการติดตั้ง และอัพเกรดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้แก่ผใู ้ ช้งาน ตามวัน
เวลาที่นดั หมาย
• ทํา การถอดและยกเลิ ก สิ ทธิ์ การใช้ง านโปรแกรมคอมพิว เตอร์ ท น
ั ที เมื่ อเด็มโก้ และ/หรื อ
หน่วยงาน แจ้งยกเลิกและ/หรื อย้ายสิ ทธิ์การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ข้อกําหนดสําหรับผูใ้ ช้งาน
• ต้อ งใช้ โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ อ ย่ า งเช่ น วิ ญ �ู ช นพึ ง จะใช้ ท รั พ ย์สิ น ของตนเอง โดย
ไม่นาํ ไปใช้ในทางที่ ผิดกฎหมายหรื อละเมิดกฎหมายต่อบุ คคลอื่ นอันเป็ นต้นเหตุ ใ ห้ เกิ ด
ความเสี ยหายขึ้นกับกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้
• โปรแกรมที่ ถู ก ติ ด ตั้ง บนเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ข องเด็ ม โก้ เป็ นโปรแกรมที่ ไ ด้ซ้ื อ ลิ ข สิ ท ธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้นห้ามผูใ้ ช้งานคัดลอกโปรแกรมต่าง ๆ และนําไปติดตั้งบนเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ หรื อแก้ไขหรื อนําไปให้ผอู ้ ื่นใช้งาน
• ห้ามคัดลอก จําหน่ าย เผยแพร่ โปรแกรมที่ละเมิดลิขสิ ทธิ์ และชุ ดคําสั่งที่จด
ั ทําขึ้นโดยไม่ได้
รับอนุญาต โดยเฉพาะการนําไปใช้เพื่อเป็ นเครื่ องมือในการกระทําความผิดทางกฎหมาย
• ห้ามนําโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายมาติดตั้งใช้งานบนเครื่ องคอมพิวเตอร์
ของเด็มโก้อย่างเด็ดขาด กรณี ผูใ้ ช้งานนําโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อื่นใดนอกเหนื อไปจาก
โปรแกรมที่เด็มโก้มีอยู่ มาใช้งานบนระบบคอมพิวเตอร์ ไม่วา่ จะมี Licensed Software หรื อ
Freeware ก็ตาม หากมีความเสี ยหายหรื อละเมิดเกิ ดขึ้นผูใ้ ช้งานจะต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่
เพียงผูเ้ ดียว นอกจากนี้ หากโปรแกรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวส่ งผลกระทบให้เกิด
การสู ญหาย แก้ไ ขเปลี่ ย นแปลง ข้อมู ล ส่ วนบุ ค คล ผูใ้ ช้ง านอาจต้องมี ค วามรั บ ผิดตาม
กฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลอีกด้วย
• การติ ดตั้งใช้ง าน การยกเลิ กการใช้ง าน การโอนย้าย และการคื นเครื่ องคอมพิ ว เตอร์ และ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้ผใู ้ ช้งานขอแจ้งความประสงค์ในแต่ละกรณี ให้ผมู ้ ีอาํ นาจพิจารณา
อนุ มตั ิ และผูด้ ูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการดําเนินการให้เป็ นไป
ตามที่ได้รับอนุมตั ิในแต่ละกรณี
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4.3 การควบคุมทรัพย์ สินสารสนเทศและการเข้ าใช้ งานระบบคอมพิวเตอร์
• แนวทางปฏิบัติ
ต้องควบคุ มไม่ให้ทรัพย์สินสารสนเทศ ได้แก่ เอกสาร สื่ อบันทึกข้อมูล คอมพิวเตอร์ ข้อมูล
สารสนเทศ รวมถึงข้อมูลส่ วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ อยูใ่ นสภาวะเสี่ ยงต่อการ
เข้าถึ งได้โดยผูซ้ ่ ึ งไม่มีสิทธิ หรื อผูใ้ ช้งานที่ทาํ การเกินขอบอํานาจหน้าที่ และควบคุมไม่ให้มี
การเข้าถึงในขณะที่ไม่มีผใู ้ ช้งานอุปกรณ์ และต้องกําหนดให้ผใู ้ ช้งานออกจากระบบสารสนเทศ
เมื่อว่างเว้นจากการใช้งาน ดังต่อไปนี้
• ออกจากระบบสารสนเทศ (Log out) โดยทันทีเมื่อเสร็ จสิ้ นงาน
• มีการป้ องกันเครื่ องคอมพิวเตอร์ โดยใช้การพิสูจน์ตว
ั ตนที่เหมาะสมก่อนเข้าใช้งาน
• ต้องจัดเก็บและสํารองข้อมูลสารสนเทศที่มีความสําคัญของหน่วยงานไว้ในที่ที่ปลอดภัย
การจัดเก็บข้อมูลของผูใ้ ช้งาน จะจัดเก็บได้อยูใ่ นรู ปแบบดังนี้
• ในฐานข้อ มู ล ของระบบ Application นั้น ๆ ที่ จ ัด เก็ บ ภายใน Data Center ของ
เด็มโก้ การ Export ข้อมูลออกมาจากระบบ Application ไม่สามารถทําได้
• สามารถจัดเก็บใน Shared File (Drive กลาง) ใน Folder ตามสิ ทธิ์ ที่ได้รับ
• ปิ ดเครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่ตนเองใช้งานอยู่เมื่ อไม่มีการใช้งานนานเกิ น 1 ชัว
่ โมง หรื อเมื่อ
ใช้ง านประจําวันเสร็ จสิ้ นงาน เว้นแต่ เครื่ องคอมพิวเตอร์ น้ ันเป็ นเครื่ องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายให้บริ การที่ตอ้ งใช้งานตลอด 24 ชัว่ โมง
• การตั้ง ค่ า Screen Saver ของเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ท่ี ต นเองใช้ง าน ให้ มี ก ารล็ อ ค (Lock)
หน้าจอโดยอัตโนมัติหลังจากไม่ใช้งานเครื่ องคอมพิวเตอร์ เกินกว่า 10 นาที
• ให้มีการขออนุ มต
ั ิจากผูม้ ีอาํ นาจสู งสุ ดของสายงานขึ้นไป ในกรณี ที่ตอ้ งการนําทรัพย์สิน
สารสนเทศต่าง ๆ เช่น เอกสาร สื่ อบันทึกข้อมูล ข้อมูล อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ต่าง ๆ ออก
นอกบริ ษทั ทุกครั้ง โดยปฏิบตั ิตามข้อกําหนดการนําทรัพย์สินของเด็มโก้ออกนอกบริ ษทั
• ระมัดระวังและดูแลทรัพย์สินสารสนเทศและทรัพย์สินอื่นใดของเด็มโก้ ที่ตนเองใช้งาน
เสมื อ นเป็ นทรั พ ย์สิ น ของตนเอง หากเกิ ด ความสู ญ หายโดยประมาทเลิ น เล่ อ ต้อ ง
รับผิดชอบหรื อชดใช้ต่อความเสี ยหายนั้น
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4.4 การใช้ งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
• วัตถุประสงค์
เพื่อให้การรับส่ งข้อมูลข่าวสารด้วยจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ สามารถสนับสนุ นการปฏิบตั ิงาน
และเป็ นไปอย่างถู กต้อง สะดวก รวดเร็ ว ทันสถานการณ์ มี ประสิ ทธิ ภาพ ปลอดภัย ภายใต้
ข้อกําหนดของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลข่าวสาร
ของเด็มโก้ ตลอดจนเพื่อให้ผูใ้ ช้งานเข้าใจถึงความสําคัญและตระหนักถึงปั ญหาที่เกิดขึ้นจาก
การใช้บริ การจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต โดยผูใ้ ช้จะต้องเข้าใจกฎเกณฑ์
ต่าง ๆ ที่ผดู ้ ูแลระบบวางไว้ ไม่ละเมิดสิ ทธิ์ หรื อกระทําการใด ๆ ที่จะสร้างปั ญหา หรื อไม่เคารพ
กฎเกณฑ์ที่วางไว้ และจะต้องปฏิบตั ิตามคําแนะนําของผูด้ ูแลระบบอย่างเคร่ งครัด
• แนวทางปฏิบัติ
ต้องควบคุมไม่ให้สินทรัพย์สารสนเทศ ได้แก่ เอกสาร สื่ อบันทึกข้อมูล คอมพิวเตอร์ และข้อมูล
สารสนเทศ อยู่ในสภาวะเสี่ ยงต่อการเข้าถึ งได้โดยผูซ้ ่ ึ งไม่มีสิทธิ หรื อผูใ้ ช้ง านที่ ทาํ การเกิ น
ขอบเขตอํานาจหน้าที่ และควบคุมไม่ให้มีการเข้าถึงในขณะที่ไม่มีผใู ้ ช้งานอุปกรณ์ และต้อง
กําหนดให้ผใู ้ ช้งานออกจากระบบสารสนเทศเมื่อว่างเว้นจากการใช้งาน ดังต่อไปนี้
• ผูใ้ ช้บริ การจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ จะต้องไม่กระทําการละเมิดต่อพระราชบัญญัติวา่ ด้วย
การกระทํา ความผิ ด เกี่ ย วกับ คอมพิ ว เตอร์ พระราชบัญ ญัติ ว่ า ด้ ว ยธุ ร กรรมทาง
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ พระราชบัญญัติคุ ้ม ครองข้อมู ล ส่ วนบุ ค คล กฎหมายที่ เกี่ ย วข้อง และ
นโยบายและข้อกํา หนดเกี่ ย วกับ เทคโนโลยีส ารสนเทศหรื อ นโยบายอื่ นใดที่ เ ด็ ม โก้
กําหนด
• หน่ ว ยงานหรื อ ผู ป
้ ฏิ บ ตั ิ งานผูใ้ ช้บ ริ การจดหมายอิ เล็กทรอนิ กส์ ของบริ ษ ทั จะต้องใช้
จดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ เพื่อผลประโยชน์ของบริ ษทั ภายใต้ขอบเขตสิ ทธิ การใช้งานที่
เด็มโก้กาํ หนดเท่านั้น
• ผูป
้ ฏิบตั ิงานจะได้รับสิ ทธิ์ ในการใช้บริ การจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ โดยทางผูด้ ูแลระบบ
จะเป็ นผูท้ าํ การลงทะเบียนผูใ้ ช้บริ การจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ ตามรายชื่ อผูป้ ฏิบตั ิงานที่
ได้รับแจ้งมาจากฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
่ ดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ (Email Address) ของผูอ้ ่ืนเพื่ออ่าน หรื อรับส่ ง ข้อมูล
• ไม่ใช้ที่อยูจ
เว้น แต่ จ ะได้รั บ การยิ น ยอมจากเจ้า ของผู ้ใ ช้ บ ริ ก าร และให้ ถื อ ว่ า เจ้า ของจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์เป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อการใช้งานในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของตน
• การใช้งานจดหมายอิ เล็กทรอนิ กส์ ผูใ้ ช้งานต้องไม่ปลอมแปลงชื่ อบัญชี ผูส
้ ่ ง หรื อบัญชี
ผูใ้ ช้งานอื่น
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•

•

•

•

•

•

•

•

การส่ งจดหมายอิ เล็กทรอนิ กส์ ให้กบั ผูร้ ับบริ การตามภารกิจของเด็มโก้ หรื อติดต่ อกับ
หน่วยงานหรื อบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานของเด็มโก้ ผูใ้ ช้งานจะต้องใช้
ระบบจดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องเด็ ม โก้ เ ท่ า นั้ น ห้ า มไม่ ใ ห้ ใ ช้ ร ะบบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์อื่น เว้นแต่ในกรณี ที่ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ของเด็มโก้ขดั ข้อง และ
ต้องได้รับอนุญาตจากผูบ้ งั คับบัญชาเป็ นหนังสื อหรื อทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วเท่านั้น
การใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ ต้องใช้ภาษาสุ ภาพ ไม่ขดั ต่อศีลธรรมอันดีงาม ไม่ทาํ
การปลุกปั่ น ยัว่ ยุ เสี ยดสี ส่ อไปในทางผิดกฎหมาย และผูใ้ ช้งานต้องไม่ส่งข้อความที่เป็ น
ความคิดเห็นส่ วนบุคคล โดยอ้างว่าเป็ นความเห็นของเด็มโก้ หรื อก่อให้เกิดความเสี ยหาย
ต่อกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้
ห้ามใช้ระบบจดหมายอิ เล็กทรอนิ กส์ ของเด็มโก้ เพื่อเผยแพร่ ข้อมูล ข้อความ รู ปภาพ
หรื อสิ่ งอื่นใด ซึ่ งมีลกั ษณะขัดต่อศีลธรรมอันดี งาม ความมัน่ คงของประเทศ กฎหมาย
หมิ่นต่อสถาบันพระมหากษัตริ ย ์ กฎหมายความผิดเกี่ ยวกับคอมพิวเตอร์ หรื อกระทบ
ต่อการดําเนิ นงานของกลุ่มธุ รกิ จเด็ม โก้ ตลอดจนเป็ นการรบกวนผูใ้ ช้งานอื่ นรวมทั้ง
ผูร้ ับบริ การของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้
ห้ามผูใ้ ช้บริ การนําที่ อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ ไปใช้ในกิจการส่ วนบุคคล เช่ น ธุ รกิ จ
ส่ วนตัว ใช้สมัครเครื อข่ายสังคมออนไลน์ เป็ นต้น หากตรวจพบว่ามีการกระทําดังกล่าว
ให้ถือว่าเจ้าของที่อยูจ่ ดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ หรื อ เจ้าของบัญชีใช้งานสื่ อสังคมออนไลน์
เป็ นผูร้ ับผิดชอบการกระทําดังกล่าวแต่ผเู ้ ดียว
ห้ามกระทําการอันที่จะสร้างปั ญหาในการใช้ทรัพยากรของระบบ เช่น การสร้างจดหมาย
ลู กโซ่ (Chain mail) การส่ งจดหมายจํานวนมาก (Spam mail) การส่ งจดหมายต่อเนื่ อง
(Letter bomb) การส่ งจดหมายเพื่อการแพร่ กระจายโปรแกรมไม่พึงประสงค์ เช่น ไวรัส
คอมพิวเตอร์ เป็ นต้น
ห้ามส่ งข้อมู ลข่าวสารอันเป็ นความลับของเด็มโก้ให้กบั บุ คคลอื่ นหรื อหน่ วยงานที่ไม่
เกี่ยวข้องกับภารกิจของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้
การส่ งข้อมูลข่าวสารที่เป็ นความลับหรื อความลับทางการค้าของเด็มโก้ รวมถึ งข้อมู ล
ส่ วนบุคคลของบุคคลใดที่อยู่ในความควบคุมของเด็มโก้ โดยควรมีการเข้ารหัสข้อมูล
ข่าวสารนั้น และไม่ควรระบุความสําคัญของข้อมูลลงในหัวข้อจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ในการใช้ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ ส่งข้อมูลใดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่ วนบุคคล ผูใ้ ช้
จะต้องตรวจสอบการดําเนิ นการให้สอดคล้องกับนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของ
กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ดว้ ย
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•

•

•

•

หลังจากการใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ เสร็ จสิ้ น ควรออกจากระบบ (Log out)
ทุกครั้ง
ในกรณี เด็มโก้ได้รับการร้ องเรี ยนหรื อร้ องขอหรื อเด็มโก้ตรวจสอบพบการกระทําหรื อ
เหตุการณ์ใดที่เกี่ยวข้องกับการใช้ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ อนั มีความเสี่ ยงต่อความ
ไม่ปลอดภัยต่อระบบเครื อข่ายและคอมพิวเตอร์ของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ หรื อ ความเสี่ ยงต่อ
การละเมิ ดข้อมู ล ส่ วนบุ ค คล หรื อ ความเสี่ ย งต่อการกระทํา ใด ๆ อันฝ่ าฝื นกฎหมาย
เด็มโก้มีสิทธิ ยกเลิกหรื อระงับการบริ การชัว่ คราวแก่ผใู ้ ช้งานหรื อปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสอบสวนและตรวจสอบสาเหตุ
หากผูใ้ ช้บริ การพบการกระทําที่ไม่เหมาะสม หรื อเข้าข่ายการกระทําความผิด หรื อความ
เสี่ ยงต่อการละเมิดข้อมูลส่ วนบุคคลใด ๆ เกิดขึ้นในเด็มโก้ ให้แจ้งเบาะแสไปที่ช่องทาง
การรับแจ้งเบาะแสของเด็มโก้
การกระทําใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ หรื อส่ งต่อหรื อนําเข้าสู่ ระบบ ซึ่ งข้อมูล ทั้งใน
รู ปแบบของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และโฮมเพจของผูใ้ ช้บริ การ ให้ถือเป็ นการกระทํา
ที่ อยู่ภายใต้ความรั บ ผิดชอบของผูใ้ ช้บ ริ ก ารเท่า นั้น ผูด้ ู แลระบบและบริ ษทั ไม่มี ส่ วน
เกี่ยวข้องใด ๆ

5. การควบคุมการเข้ าถึงข้ อมูลและระบบสารสนเทศ (Access Control)
•
วัตถุประสงค์
เพื่อกําหนดมาตรการในการใช้งานระบบอินเทอร์ เน็ตผ่านระบบเครื อข่ายของกลุ่มธุรกิจเด็มโก้
เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพและมีความมัน่ คงปลอดภัย และเพื่อให้ผใู ้ ช้งานมีความตระหนักในการ
ใช้งานเว็บไซต์ต่าง ๆ ผ่านระบบเครื อข่ายของเด็มโก้
•
แนวทางปฏิบัติ
ต้องควบคุมไม่ให้สินทรัพย์สารสนเทศ ได้แก่ เอกสาร สื่ อบันทึกข้อมูล คอมพิวเตอร์ และข้อมูล
สารสนเทศ รวมถึงข้อมูลส่ วนบุคคล อยูใ่ นสภาวะเสี่ ยงต่อการเข้าถึงได้โดยผูซ้ ่ ึ งไม่มีสิทธิ หรื อ
ผูใ้ ช้งานที่ทาํ การเกิ นขอบอํานาจหน้าที่ และควบคุมไม่ให้มีการเข้าถึ งในขณะที่ไม่มีผใู ้ ช้งาน
อุ ป กรณ์ และต้องกํา หนดให้ผูใ้ ช้ง านออกจากระบบสารสนเทศเมื่ อว่า งเว้นจากการใช้งาน
ดังต่อไปนี้
• งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องกําหนดเส้นทางการเชื่ อมต่อระบบเครื อข่ายเพื่อการ
เข้าใช้งานระบบอินเทอร์ เน็ต โดยต้องผ่านระบบรักษาความปลอดภัย ได้แก่ Firewall หรื อ
Proxy เป็ นต้น
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ข องเด็ ม โก้ ก่ อ นทํา การเชื่ อ มต่ อ ระบบเครื อ ข่ า ย ต้อ งมี ก ารติ ด ตั้ง
โปรแกรมป้ อ งกัน โปรแกรมไม่ พึ ง ประสงค์ เช่ น ไวรั ส และทํา การอุ ด ช่ อ งโหว่ ข อง
ระบบปฏิบตั ิการก่อน
หลัง จากใช้ง านระบบอิ นเทอร์ เน็ ตเสร็ จแล้ว ให้ผูใ้ ช้ง านทํา การปิ ดเว็บ บราวเซอร์ เพื่ อ
ป้ องกันการเข้าใช้งานโดยบุคคลอื่น
ผู ้ใ ช้ ง านต้ อ งเข้ า ถึ ง แหล่ ง ข้ อ มู ล ตามสิ ทธิ์ ที่ ไ ด้ รั บ ตามหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบเพื่ อ
ประสิ ทธิ ภาพของระบบเครื อข่ายและความปลอดภัยของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้
ห้ามผูใ้ ช้งานเปิ ดเผยข้อมู ลสําคัญที่ เป็ นความลับและความลับทางการค้าของกลุ่มธุ รกิจ
เด็มโก้ ยกเว้นเป็ นไปตามหลักเกณฑ์การเปิ ดเผยอย่างเป็ นทางการของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้
ห้ามผูใ้ ช้งานเปิ ดเผยหรื อโอนหรื อส่ งต่อข้อมูลส่ วนบุคคลที่อยูใ่ นความควบคุมของเด็มโก้
เว้นแต่เป็ นการดําเนิ นการตามขอบเขตของสิ ทธิ และหน้าที่ภายใต้เงื่ อนไขของนโยบายนี้
และนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้
ผูใ้ ช้งานต้องระมัดระวังการดาวน์โหลดโปรแกรมใช้งานระบบอินเทอร์ เน็ต ซึ่ งรวมถึงการ
ดาวน์โหลดเพื่อปรับปรุ งโปรแกรมต่าง ๆ ต้องเป็ นไปโดยไม่ละเมิดลิขสิ ทธิ์หรื อทรัพย์สิน
ทางปั ญญา
ผูใ้ ช้งานมีหน้าที่ตรวจสอบความถู กต้องและความน่าเชื่ อถื อของข้อมูลคอมพิวเตอร์ ที่อยู่
บนอินเทอร์ เน็ตก่อนนําไปใช้งาน
ผูใ้ ช้งานต้องไม่ใช้เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตของเด็มโก้ เพื่อประโยชน์ในเชิงธุ รกิจส่ วนตัว และ
เข้าสู่ เว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม เช่น เว็บไซต์ที่ขดั ต่อศีลธรรมอันดี เว็บไซต์ที่มีเนื้ อหาเป็ นภัย
ต่อความมัน่ คงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ เว็บไซต์ที่เป็ นภัยต่อสังคม เว็บไซต์ลามก
อนาจาร เป็ นต้น
ผูใ้ ช้งานจะต้องใช้ระบบอินเทอร์ เน็ต ในลักษณะที่ไม่เป็ นการละเมิดสิ ทธิ ของบุคคลอื่น ๆ
และจะต้องไม่ก่อให้เกิดความเสี ยหายขึ้นต่อกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ รวมทั้งจะต้องไม่กระทําการ
ใดอันเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติวา่ ด้วยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หรื อ
กฎหมายที่เกี่ ยวข้องโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ การใช้ระบบอินเทอร์ เน็ ตเพื่อการปฏิ บตั ิงานของ
เด็ ม โก้ใ นทุ ก กรณี ผูใ้ ช้ง านจะต้อ งปฏิ บ ัติ ต ามขั้น ตอนการปฏิ บ ัติห รื อ ข้อกํา หนดหรื อ
ระเบียบที่เด็มโก้กาํ หนดไว้อย่างเคร่ งครัด
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6. การควบคุมการเข้ ารหัสข้ อมูล (Cryptographic Control)
• วัตถุประสงค์
เพื่อควบคุม มิให้บุคคลใด เข้าถึง ใช้ เปิ ดเผย หรื อแก้ไขเปลี่ยนแปลง ข้อมูลหรื อการทํางานของ
ระบบสารสนเทศโดยไม่มีสิทธิ หรื อไม่มีอาํ นาจหรื อเกินขอบอํานาจหน้าที่
• แนวทางปฏิบัติ
1. การบริ หารจัดการข้ อมูล
• ต้อ งมี ก ารจัด ลํา ดับ ชั้น ความลับ ของข้อ มู ล และข้อ มู ล สารสนเทศ โดยต้อ งมี ก ารแบ่ ง
ประเภทของข้อมูลตามภารกิ จและการจัดลําดับความสําคัญของข้อมูล กําหนดวิธีบริ หาร
จัดการกับข้อมูลแต่ละประเภท กําหนดประเภทและลําดับของข้อมูลส่ วนบุคคลโดยจัดอยู่
ในประเภท “ข้อมูลสําคัญ” รวมถึ งกําหนดวิธีปฏิบตั ิกบั ข้อมูลลับหรื อข้อมูลสําคัญก่ อน
การยกเลิกหรื อการนํากลับมาใช้ใหม่
• การรับส่ งข้อมูลสําคัญผ่านระบบเครื อข่ายสาธารณะ ต้องได้รับการเข้ารหัส (Encryption)
ที่เป็ นมาตรฐานสากล เช่น การใช้ SSL(Secure Socket Layer) การใช้ VPN (Virtual Private
Network) เป็ นต้น
• ต้องมีมาตรการควบคุ มความถู กต้องของข้อมูลและข้อมูลสําคัญที่จด
ั เก็บ (Storage) นําเข้า
(Input) ประมวลผล (Operate) และแสดงผล (Output) ในกรณี ที่มีการจัดเก็บข้อมูลเดียวกัน
ไว้หลายที่ (Distributed Database) หรื อมีการจัดเก็บชุ ดข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กนั ต้องมี
การควบคุมให้ขอ้ มูลมีความถูกต้องครบถ้วนตรงกัน
• ควรมี มาตรการรั กษาความปลอดภัยข้อมู ลและข้อมู ลสํา คัญ ซึ่ งรวมถึ งข้อมู ลส่ วนบุ ค คล
ในกรณี ที่นาํ เครื่ องคอมพิวเตอร์ ออกนอกพื้นที่ของเด็มโก้ เช่น ส่ งซ่อม โดยมาตรการรักษา
ความปลอดภัยดังกล่าวรวมถึงการทําลายหรื อทําให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลที่เก็บอยูใ่ นสื่ อบันทึก
อยูใ่ นรู ปแบบที่ไม่สามารถระบุตวั ตนบุคคลได้
2. การควบคุมการกําหนดสิ ทธิ์ให้ ผู้ใช้ งาน (User Privilege)
• ต้ อ งควบคุ ม การเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ข้ อ มู ล สํ า คัญ ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล และอุ ป กรณ์ ใ นการ
ประมวลผลข้อมูล โดยคํานึ งถึงการใช้งานและความมัน่ คงปลอดภัยในการใช้งานระบบ
สารสนเทศ กําหนดกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการอนุ ญาตให้เข้าถึง กําหนดสิ ทธิ พนักงานหรื อ
บุคคลใดให้เป็ นผูใ้ ช้งานที่มีหน้าที่รับผิดชอบและมีสิทธิ เข้าถึงข้อมูลสําคัญและข้อมูลส่ วน
บุคคล รวมทั้งดําเนิ นการเพื่อให้ผูใ้ ช้งานในทุกระดับได้รับรู ้ เข้าใจ และสามารถปฏิบตั ิ
ตามแนวทางที่กาํ หนดโดยเคร่ งครัด และตระหนักถึงความสําคัญของการรักษาความมัน่ คง
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
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•

•

•

•

ต้องกําหนดสิ ทธิ์ การใช้ขอ้ มูล ข้อมูลสําคัญ ข้อมูลส่ วนบุคคล และระบบสารสนเทศ เช่น
สิ ทธิ์ การใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศ (Application System) สิ ทธิ์การใช้งานอินเทอร์ เน็ต
เป็ นต้น ให้แก่ผใู ้ ช้งานให้เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยต้องให้สิทธิ์ เฉพาะ
เท่ า ที่ จ าํ เป็ นแก่ ก ารปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ และได้รั บ ความเห็ น ชอบจากผู ม้ ี อ าํ นาจหน้า ที่ เ ป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร รวมทั้งทบทวนสิ ทธิ์ ดงั กล่าวอย่างสมํ่าเสมอ
ในกรณี มีความจํา เป็ นต้องใช้ ผูใ้ ช้งาน หรื อ User ที่ มีสิทธิ์ พิเศษ ต้องมี การควบคุ ม การ
ใช้งานอย่างรัดกุม ทั้งนี้ ในการพิจารณาว่าการควบคุม User ที่มีสิทธิ์ พิเศษมีความรัดกุม
เพียงพอหรื อไม่น้ นั เด็มโก้จะใช้ปัจจัยประกอบการพิจารณาในภาพรวมดังต่อไปนี้
•
ควรได้รับความเห็นชอบจากผูม้ ีอาํ นาจหน้าที่
•
ควรควบคุมการใช้งานของผูใ้ ช้งานที่มีสิทธิ์พิเศษอย่างเข้มงวด เช่น จํากัดการใช้
งานเฉพาะกรณี จาํ เป็ นเท่านั้น
•
ควรกําหนดระยะเวลาการใช้งาน และระงับการใช้งานทันทีเมื่อพ้นระยะเวลา
ดังกล่าว
•
ควรมี ก ารเปลี่ ย นรหัส ผ่า นอย่า งเคร่ ง ครั ด เช่ น ทุ ก ครั้ งหลัง หมดความจํา เป็ น
ในการใช้ง าน หรื อ ในกรณี ที่ มี ค วามจํา เป็ นต้อ งใช้ง านเป็ นระยะเวลานาน
ควรเปลี่ยนรหัสผ่านทุก 6 เดือน เป็ นต้น
ในกรณี ที่ไม่มีการปฏิ บตั ิ งานอยู่ที่หน้าเครื่ องหรื ออุ ปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ต้องมี มาตรการ
ป้ องกันการใช้งานโดยบุคคลอื่นที่มิได้มีสิทธิ์ และหน้าที่เกี่ยวข้อง เช่น กําหนดให้ผูใ้ ช้งาน
ออกจากระบบงาน (Log Out) ในช่วงเวลาที่มิได้อยู่ปฏิ บตั ิงานที่หน้าเครื่ องคอมพิวเตอร์
เป็ นต้น
ผูใ้ ช้งานหรื อผูป้ ฏิ บตั ิ งานที่ได้รับสิ ทธิ เข้าถึ งระบบสารสนเทศและระบบเครื อข่า ยของ
เด็มโก้ไม่สามารถอนุ ญาตหรื อให้สิทธิ บุคคลอื่น เว้นแต่มีเหตุจาํ เป็ นและเป็ นระยะเวลา
ชัว่ คราว โดยต้อง โดยต้องมีการขออนุมตั ิจากผูบ้ งั คับบัญชาหรื อผูม้ ีอาํ นาจของเด็มโก้ก่อน
ภายใต้เงื่ อนไขขั้นตอนหรื อวิธีปฏิ บตั ิ ที่เด็มโก้กาํ หนด รวมมทั้งต้อง บันทึกเหตุผลและ
ความจํา เป็ น รวมถึ ง ต้องกํา หนดระยะเวลาการใช้ง าน และระงับ การใช้ง านทัน ที เ มื่ อ
พ้นระยะเวลาดังกล่าว
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ในกรณี ผูใ้ ช้งานหรื อผูป้ ฏิ บตั ิ งานได้รับอนุ ญาตในการให้สิทธิ ผูใ้ ช้งานหรื อผูป้ ฏิ บตั ิ งาน
รายอื่นให้สามารถเข้าถึงหรื อแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลในความรับผิดชอบของตนในกรณี
จําเป็ นดังกล่าวข้างต้น เช่น การ Share Files ผูใ้ ช้งานจะต้องให้สิทธิ์เฉพาะรายหรื อเฉพาะ
กลุ่ ม เท่ า นั้น และต้องยกเลิ ก การให้สิ ท ธิ์ ดัง กล่ า วทันที เมื่ อสิ้ นสุ ดเหตุ ค วามจํา เป็ นตาม
ที่ได้รับอนุญาต รวมทั้งต้องบันทึกหลักฐานการให้สิทธิ์ ดงั กล่าวเพื่อการตรวจสอบด้วย
3. การควบคุมการใช้ งานบัญชี รายชื่ อผู้ใช้ งาน (User Account) และรหัสผ่ าน (Password)
• ต้อ งมี ร ะบบตรวจสอบตัว ตนและสิ ท ธิ์ การเข้า ใช้ง านของผู ใ้ ช้ ง าน (Identification and
Authentication) ก่อนเข้าสู่ ระบบสารสนเทศและข้อมูลสารสนเทศ รวมถึงข้อมูลสําคัญและ
ข้อมูลส่ วนบุคคล ที่รัดกุมเพียงพอ เช่น กําหนดรหัสผ่านให้ยากแก่การคาดเดา เป็ นต้น
และต้องกําหนดให้ผใู ้ ช้งานแต่ละรายมี User Account เป็ นของตนเอง ทั้งนี้ การพิจารณาว่า
การกําหนดรหัสผ่านมี ความยากแก่การคาดเดาและการควบคุ มการใช้รหัสผ่านมี ความ
รัดกุมหรื อไม่น้ นั เด็มโก้จะใช้ปัจจัยดังต่อไปนี้ประกอบการพิจารณาในภาพรวม
• ควรกําหนดให้รหัสผ่านมี ความยาวพอสมควร ซึ่ งมาตรฐานสากลโดยส่ วนใหญ่
แนะนําให้มีความยาวขั้นตํ่า 8 ตัวอักษร (Alphabet + Numeric)
• ควรใช้อก
ั ขระพิเศษประกอบ เช่น : ; < > $ @ # เป็ นต้น
• สําหรับผูใ้ ช้งานทัว
่ ไป ควรเปลี่ยนรหัสผ่านอย่างน้อยทุก ๆ 6 เดือน ส่ วนผูใ้ ช้งาน
ที่มีสิทธิ์ พิเศษ เช่น ผูจ้ ดั การระบบ (System Administrator) และผูใ้ ช้งานที่ ติดมา
กับระบบ (Default User) เป็ นต้น ควรเปลี่ยนรหัสผ่านอย่างน้อยทุก ๆ 2 เดือน
• ในการเปลี่ ย นรหัส ผ่า นแต่ ล ะครั้ ง ไม่ ค วรกํา หนดรหัส ผ่า นใหม่ ใ ห้ ซ้ ํา ของเดิ ม
3 ครั้งหลังสุ ด
• ไม่ ค วรกํา หนดรหัส ผ่า นอย่า งเป็ นแบบแผน หรื อ คาดเดาได้ง่ า ย เช่ น “abcdef”
“aaaaaa” “123456” “password” “P@ssw0rd” เป็ นต้น
• ไม่ควรกําหนดรหัสผ่านที่เกี่ ยวข้องกับผูใ้ ช้งาน เช่ น ชื่ อ นามสกุล วัน เดื อน ปี เกิ ด
ที่อยู่ เป็ นต้น
• ไม่ควรกําหนดรหัสผ่านเป็ นคําศัพท์ท่ีอยูใ่ นพจนานุ กรม
• ควรกําหนดจํานวนครั้งที่ยอมให้ผใู ้ ช้งานใส่ รหัสผ่านผิด ก่อนการล็อคหรื อปิ ดกั้น
บัญชีผใู ้ ช้งานชัว่ คราว ซึ่ งในทางปฏิบตั ิโดยทัว่ ไปไม่ควรเกิน 5 ครั้ง
• ควรมี วิ ธี ก ารจัด ส่ ง รหัส ผ่า นให้ แ ก่ ผู ใ้ ช้ง านอย่า งรั ด กุ ม และปลอดภัย เช่ น การ
ใส่ ซองปิ ดผนึก เป็ นต้น
•
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ผูใ้ ช้งานที่ได้รับรหัสผ่านในครั้งแรก (Default Password) หรื อได้รับรหัสผ่านใหม่
ควรเปลี่ยนรหัสผ่านนั้นโดยทันที
• ผูใ้ ช้งานควรเก็บรหัสผ่านไว้เป็ นความลับ ไม่ควรเปิ ดเผยหรื อทําให้ปรากฎแก่ การ
รับรู ้ของบุคคลอื่น เช่น ไม่ควรจดใส่ กระดาษแล้วติดไว้หน้าเครื่ อง ทั้งนี้ ในกรณี
ที่มีการล่วงรู ้รหัสผ่านโดยบุคคลอื่น ผูใ้ ช้งานควรเปลี่ยนรหัสผ่านโดยทันที
ต้องมีระบบการเข้ารหัส (Encryption) ไฟล์ที่เก็บรหัสผ่านเพื่อป้ องกันการล่วงรู ้หรื อเข้าถึง
หรื อแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ต้องตรวจสอบรายชื่ อผูใ้ ช้งานของระบบงานสําคัญและระบบงานที่ เกี่ ยวข้องกับข้อมูล
สําคัญและข้อมูลส่ วนบุคคล อย่างสมํ่าเสมอ และดําเนินการตรวจสอบบัญชีรายชื่ อผูใ้ ช้งาน
ที่มิได้มีสิทธิ์ ใช้งานระบบแล้ว เช่น บัญชีรายชื่อของผูป้ ฏิบตั ิงานที่ลาออกแล้ว บัญชีรายชื่ อ
ที่ติดมากับระบบ (Default User) เป็ นต้น พร้อมทั้งระงับการใช้งานโดยทันทีเมื่อตรวจพบ
เช่น Disable ลบออกจากระบบ หรื อเปลี่ยนรหัสผ่าน เป็ นต้น
•

•

•

7. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้ านกายภาพและสภาพแวดล้ อม (Physical and Environmental Security)
•
วัตถุประสงค์
การควบคุ มการเข้าออกห้องศูนย์กลางข้อมูล (Data Center Room) มีวตั ถุประสงค์เพื่อป้ องกัน
มิให้บุคคลที่ไม่มีอาํ นาจหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าถึง ล่วงรู ้ เปิ ดเผย แก้ไขเปลี่ยนแปลง ทําให้เสี ยหาย
หรื อทําลาย ข้อมูล ข้อมูลส่ วนบุคคล และระบบคอมพิวเตอร์ ส่ วนการป้ องกันความเสี ย หาย
มี วตั ถุ ประสงค์เพื่อป้ องกันมิให้ขอ้ มู ล ข้อมู ลส่ วนบุ คคล และระบบคอมพิวเตอร์ ได้รับความ
เสี ย หายจากปั จ จัย สภาวะแวดล้อ มหรื อภัย พิ บ ัติ ต่ า ง ๆ โดยมี เ นื้ อ หาครอบคลุ ม เกี่ ย วกับ
แนวทางการควบคุ มการเข้าออก Data Center Room และระบบป้ องกันความเสี ยหายต่าง ๆ ที่
เด็มโก้ควรจัดให้มีภายใน Data Center Room
•
แนวทางปฏิบัติ
1. การควบคุมห้ องศูนย์ กลางข้ อมูล (Data Center Room)
• ต้อ งจัด เก็ บ อุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์ ที่ สํา คัญ เช่ น เครื่ อ งแม่ ข่ า ย อุ ป กรณ์ เ ครื อ ข่ า ย เป็ นต้น
ไว้ใ น Data Center Room หรื อ พื้ น ที่ ห วงห้า ม และต้อ งกํา หนดสิ ท ธิ์ การเข้า ออก Data
Center Room ให้เฉพาะบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เช่น ผูด้ ูแลระบบ เป็ นต้น
• ในกรณี บุ ค คลที่ ไ ม่ มี ห น้า ที่ เ กี่ ยวข้อ งประจํา อาจมี ค วามจํา เป็ นต้อ งเข้า ออก Data Center
Room ในบางครั้ง ก็ตอ้ งมีการควบคุมอย่างรัดกุม เช่น กําหนดให้มีผดู ้ ูแลระบบ และ/หรื อ
ผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง ควบคุมดูแลการทํางานตลอดเวลา เป็ นต้น
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ต้ อ ง มี ร ะ บ บ เ ก็ บ บั น ทึ ก ก า ร เ ข้ า อ อ ก Data Center Room โ ด ย บั น ทึ ก ดั ง ก ล่ า ว
ต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับตัวบุคคลและเวลาผ่านเข้าออก และควรมีการตรวจสอบบันทึก
ดังกล่าวอย่างสมํ่าเสมอ
• ควรจัดห้องศูนย์กลางข้อมูล (Data Center Room) ให้เป็ นสัดส่ วน เช่น แบ่งเป็ นส่ วนระบบ
เครื อ ข่ า ย (Network Zone) ส่ ว นเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข่ า ย (Server Zone) ส่ ว นเครื่ อ ง
สํารองไฟฟ้ า (UPS Zone) ส่ วนแบตเตอรี่ เครื่ องสํารองไฟฟ้า (Battery UPS Zone) เป็ นต้น
เพื่อความสะดวกในการปฏิ บตั ิงานและทําให้การควบคุมการเข้าถึงอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์
สําคัญต่าง ๆ มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
2. การป้ องกันความเสี ยหาย
• ระบบป้ องกันไฟไหม้
• ต้อ งมี อุ ป กรณ์ เ ตื อ นไฟไหม้ เช่ น เครื่ อ งตรวจจับ ควัน เครื่ อ งตรวจจับ ความร้ อ น
เป็ นต้น เพื่อป้ องกันหรื อระงับเหตุไฟไหม้ได้ทนั เวลา
• Data Center Room หลักต้องมีระบบดับเพลิงแบบอัตโนมัติ สําหรับศูนย์คอมพิวเตอร์
สํารอง อย่างน้อยต้องมีถงั ดับเพลิงเพื่อใช้สาํ หรับการดับเพลิงในเบื้องต้น
• ระบบป้ องกันไฟฟ้ าขัดข้อง
• ต้อ งมี ร ะบบป้ อ งกัน มิ ใ ห้ ค อมพิ ว เตอร์ ไ ด้รั บ ความเสี ย หายจากความไม่ ค งที่ ข อง
กระแสไฟฟ้า
• ต้องมีระบบสํารองไฟฟ้ าสําหรับระบบงานคอมพิวเตอร์ ที่สําคัญ และระบบเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์ เพื่อให้การดําเนินงานมีความต่อเนื่อง
• ระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้ น
• ต้อ งควบคุ ม สภาพแวดล้อ มให้ มี อุ ณ หภู มิ แ ละความชื้ น ที่ เ หมาะสม โดยควรตั้ง
อุ ณ หภู มิ เ ครื่ องปรั บ อากาศและตั้ง ค่ า ความชื้ นให้ เ หมาะสมกั บ คุ ณ ลั ก ษณะ
(Specification) ของระบบคอมพิ ว เตอร์ เนื่ อ งจากระบบคอมพิ ว เตอร์ อ าจทํา งาน
ผิดปกติภายใต้สภาวะอุณหภูมิหรื อความชื้นที่ไม่เหมาะสม
• ระบบเตือนภัยนํ้ารั่ว
• ในกรณี ที่ มี ก ารยกระดับ พื้ น ของ Data Center Room เพื่ อ ติ ด ตั้ง ระบบปรั บ อากาศ
รวมทั้งเดิ นสายไฟและ/หรื อ สายเครื อข่ายด้านล่าง ควรติ ดตั้งระบบเตือนภัยนํ้ารั่ว
บริ เวณที่มีท่อนํ้าเพื่อป้ องกันหรื อระงับเหตุน้ าํ รั่วได้ทนั เวลา หาก Data Center Room
ตั้ง อยู่ ใ นสถานที่ ท่ี มี ค วามเสี่ ย งต่ อ ภัย นํ้า รั่ ว ควรหมั่น สั ง เกตว่ า มี น้ ํา รั่ ว หรื อไม่
อย่างสมํ่าเสมอ
•
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8. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการปฏิบัติงานที่เกีย่ วข้ องกับระบบสารสนเทศ (Operations Security)
•
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การปฏิ บตั ิงานกับระบบสารสนเทศของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้เป็ นไปอย่างถูกต้องและมัน่ คง
ปลอดภัย ป้ องกันการสู ญหาย เข้าถึง ล่วงรู ้ เปิ ดเผย แก้ไขเปลี่ยนแปลง ทําให้เสี ยหายหรื อทําลาย
ข้อมูล ข้อมูลส่ วนบุคคล และระบบคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการป้ องกันโปรแกรมไม่พึงประสงค์
•
แนวทางปฏิบัติ
• จัด ทํา คู่ มื อ หรื อ ขั้น ตอนปฏิ บ ัติ ง านเกี่ ย วกับ ระบบสารสนเทศที่ สํ า คัญ ของเด็ ม โก้ เพื่ อ
ป้ องกันความผิดพลาดในการปฏิบตั ิงานด้านสารสนเทศ
• กํา หนดให้ มี ก ารควบคุ ม การเปลี่ ย นแปลงสารสนเทศ เช่ น ต้อ งมี ก ารขออนุ ม ัติ จ าก
ผูบ้ งั คับบัญชาก่อนดําเนินการ เป็ นต้น
• ต้องมีการสํารองข้อมูลสารสนเทศก่อนการเปลี่ยนแปลงสารสนเทศ
• ควรติ ด ตั้ง ระบบเพื่ อ ตรวจสอบติ ด ตามทรั พ ยากรของระบบสารสนเทศ เช่ น CPU,
Memory, Hard Disk ว่าเพียงพอหรื อไม่ และนําข้อมูลการตรวจสอบติดตามมาวางแผนการ
เพิ่มหรื อลดทรัพยากรในอนาคต
• ระบบที่ มีความสําคัญสู ง ควรแยกระบบการพัฒนาออกจากระบบการให้บริ การจริ ง เพื่อ
ป้ องกันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต
• ต้องสํารวจข้อมูล จัดระดับความสําคัญ กําหนดข้อมูลที่ตอ
้ งการสํารองและความถี่ในการ
สํารองข้อมูล
• ข้อมู ลที่ มีความสําคัญสู ง ต้องจัดให้มีความถี่ การสํารองมาก และควรจัดให้มีการสํา รอง
ข้อมูลภายนอกบริ ษทั
• ต้องทดสอบสภาพพร้อมใช้งานระบบสํารองของระบบสารสนเทศ อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
• ต้อ งมี ม าตรการทางเทคนิ ค และมาตรการทางด้า นองค์ก รเพื่ อ ป้ อ งกัน โปรแกรมไม่ พึ ง
ประสงค์ เช่น
• เครื่ องคอมพิ วเตอร์ ส่ วนบุ คคลหรื อ เครื่ องคอมพิว เตอร์ แ บบพกพาส่ วนบุ คคล ก่ อน
เชื่ อมต่ อระบบเครื อข่ า ยของเด็ ม โก้ ต้องติ ดตั้ง โปรแกรมป้ องกันโปรแกรมไม่ พึง
ประสงค์ เช่น ไวรัสและอุดช่องโหว่ของระบบปฏิบตั ิการและเว็บบราวเซอร์
• ผูใ้ ช้งานต้องทําการ Update ระบบปฏิ บต
ั ิการและโปรแกรมที่ใช้งาน ที่ได้มีการออก
Patch และ/หรื อ HotFix อย่างสมํ่าเสมอ โดยสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ข อง
เจ้าของผลิตภัณฑ์เพื่อแก้ปัญหาช่องโหว่
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•

•

ในการรับส่ งข้อมูลคอมพิวเตอร์ ผา่ นทางอีเมล จะต้องตรวจสอบไวรัส โดยโปรแกรม
ป้ องกันไวรัสก่อนการรับส่ งข้อมูลทุกครั้ง
ผูใ้ ช้ง านต้องติ ด ตั้ง ซอฟต์แวร์ ที่ ท างเด็ ม โก้ไ ด้จ ัดเตรี ย มไว้ใ ห้ หากต้องการติ ด ตั้ง
ซอฟต์แวร์ อื่นนอกเหนื อจากที่ เด็ ม โก้เตรี ย มไว้ใ ห้ ต้องแจ้ง งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยก่อนการติดตั้ง

9. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้ านการสื่ อสารข้ อมูลสารสนเทศผ่ านระบบเครื อข่ ายคอมพิวเตอร์
(Communications Security)
•
วัตถุประสงค์
เพื่ อ ป้ อ งกัน ข้อ มู ล สารสนเทศ ในเครื อ ข่ า ยจากบุ ค คล รวมทั้ง โปรแกรมไม่ พึ ง ประสงค์
(Malicious Code) ต่าง ๆ เช่ น ไวรัส มิให้เข้าถึ งหรื อสร้ างความเสี ยหายแก่ขอ้ มูล ข้อมูลส่ วน
บุคคล หรื อการทํางานของระบบสารสนเทศ
• แนวทางปฏิบัติ
1. การบริ หารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครื อข่ าย (Network Security
Management)
• กําหนดการควบคุมการเข้าถึงระบบเครื อข่ายให้มีความมัน
่ คงปลอดภัย
• ต้องจัดแบ่งเครื อข่ายระหว่างผูใ้ ช้งานภายในและผูใ้ ช้ภายนอกที่ติดต่อกับเด็มโก้
2. การถ่ ายโอนข้ อมูล (Information Transfer)
• ต้อ งดํา เนิ น การจัด ทํา ข้อ ตกลงสํ า หรั บ การถ่ า ยโอนข้อ มู ล (Agreements on Information
Transfer) โดยคํา นึ ง ถึ ง ความมั่น คงปลอดภัย ของข้อ มู ล และผู ด้ ู แ ลระบบต้อ งควบคุ ม
การปฏิบตั ิงานนั้น ๆ ให้มีความปลอดภัยทั้ง 3 ด้าน คือ การรักษาความลับ (Confidentiality)
การรั ก ษาความถู ก ต้องของข้อมู ล (Integrity) และการรั ก ษาความพร้ อมที่ จะให้บ ริ การ
(Availability)
• ต้องมี การลงนามในสัญญาระหว่างเด็มโก้และหน่ วยงานภายนอกว่าจะไม่ เปิ ดเผยข้อมู ล
ความลับทางการค้าและความลับของเด็มโก้ (Non-Disclosure Agreement: NDA)
• ในกรณี ที่ มี ก ารถ่ า ยโอนข้อ มู ล สารสนเทศที่ เ ป็ นข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลจากเด็ ม โก้ ไ ปยัง
หน่วยงานหรื อบุคคลภายนอก จะต้องมีการลงนามในสัญญาประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล
(Personal data processing agreement) ระหว่างเด็มโก้และหน่ วยงานหรื อบุ คคลภายนอก
ซึ่ งกําหนดให้หน่ วยงานหรื อบุคคลภายนอกต้องทําการเฉพาะตามคําสั่งของเด็มโก้และ
มีหน้าที่รักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่ วนบุคคลด้วย
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10. การจัดหา พัฒนา และดูแลรักษาระบบสารสนเทศ (System Acquisition, Development and
Maintenance)
• วัตถุประสงค์
การควบคุมการพัฒนา หรื อแก้ไขเปลี่ยนแปลงระบบสารสนเทศมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ระบบงาน
คอมพิวเตอร์ ที่ได้รับการพัฒนา หรื อแก้ไขเปลี่ยนแปลงมีการประมวลผลที่ถูกต้องครบถ้วน และ
เป็ นไปตามความต้องของผูใ้ ช้งาน ซึ่ งเป็ นการลด ความเสี่ ยงเกี่ยวกับความไม่ถูกต้องครบถ้วนของ
ข้อ มู ล และการทํา งานของระบบคอมพิ ว เตอร์ (Integrity risk) โดยมี เ นื้ อ หา ครอบคลุ ม
กระบวนการพัฒนา หรื อแก้ไขเปลี่ ยนแปลงตั้งแต่เริ่ ม ต้น ซึ่ งได้แก่ การร้ องขอจนถึ งการนํา
ระบบงานที่ได้รับการพัฒนาหรื อแก้ไขเปลี่ยนแปลงไปใช้งานจริ ง
•
แนวทางปฏิบัติ
•
ควรมี ข้ ัน ตอนหรื อวิ ธี ป ฏิ บ ัติ ใ นการพัฒ นาหรื อแก้ไ ขเปลี่ ย นแปลงระบบงานเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร โดยอย่างน้อยควรมีขอ้ กําหนดเกี่ยวกับขั้นตอนในการร้องขอ ขั้นตอน
ในการพัฒ นาหรื อ แก้ไ ขเปลี่ ย นแปลง ขั้น ตอนในการทดสอบ และขั้น ตอนในการ
โอนย้ายระบบงาน
•
ควรมีข้ นั ตอนหรื อวิธีปฏิ บตั ิในกรณี ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงระบบงานคอมพิวเตอร์
ในกรณี ฉุ ก เฉิ น (Emergency Change) และควรมี ก ารบัน ทึ ก เหตุ ผ ลความจํา เป็ นและ
ขออนุมตั ิจากผูม้ ีอาํ นาจหน้าที่ทุกครั้ง
•
ในกรณี มี บุ ค คลหรื อหน่ ว ยงานภายนอกบริ ษัท เข้ า มาออกแบบหรื อพัฒ นาหรื อ
เปลี่ยนแปลงหรื อบํารุ งรักษาระบบสารสนเทศ และมีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่ วนบุคคล
จะต้องมี การลงนามในสัญญาประมวลผลข้อมู ลส่ วนบุคคล (Personal data processing
agreement) ระหว่างเด็มโก้และหน่วยงานหรื อบุคคลภายนอก ซึ่ งกําหนดให้หน่วยงาน
หรื อบุ ค คลภายนอกต้องทํา การเฉพาะตามคํา สั่ง ของเด็ ม โก้และมี ห น้า ที่ รัก ษาความ
ปลอดภัยของข้อมูลส่ วนบุคคลด้วย
•
ควรสื่ อสารเกี่ยวกับรายละเอียดของขั้นตอนดังกล่าวให้ผใู ้ ช้งานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ได้รับทราบอย่างทัว่ ถึง พร้อมทั้งควบคุมให้มีการปฏิบตั ิตาม
•
การควบคุมการพัฒนา หรื อแก้ไขเปลี่ยนแปลงระบบงาน
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•

•

•

การร้องขอ
• การร้ องขอให้มี ก ารพัฒนาหรื อแก้ไ ขเปลี่ ย นแปลงระบบงานคอมพิ ว เตอร์ ต้อง
จัดทํา ให้เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร โดยอาจเป็ นการดํา เนิ นการทางอิ เล็ ก ทรอนิ กส์
(Electronic Transaction) เช่น อีเมล เป็ นต้น และได้รับอนุมตั ิจากผูม้ ีอาํ นาจหน้าที่
เช่น หัวหน้าส่ วนงานที่ร้องขอ หรื อผูร้ ับผิดชอบระบบสารสนเทศ เป็ นต้น
• ควรมี การประเมิ นผลกระทบของการเปลี่ ยนแปลงที่ สําคัญเป็ นลายลักษณ์ อก
ั ษร
ทั้งในด้านการปฏิบตั ิงาน (Operation) ระบบรักษาความปลอดภัย (Security) และ
การทํางาน (Functionality) ของระบบงานที่เกี่ยวข้อง
• ควรสอบทานกฎหมายที่ เกี่ ยวข้อง เนื่ องจากการแก้ไขเปลี่ ยนแปลงในหลายกรณี
อาจส่ งผลกระทบต่อการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
การปฏิบตั ิงานพัฒนาระบบงาน
• ต้อ งแบ่ ง แยกส่ ว นคอมพิ ว เตอร์ ที่ มี ไ ว้สํ า หรั บ การพัฒ นาระบบงาน (Develop
Environment) ออกจากส่ วนที่ใช้งานจริ ง (Production Environment) และควบคุม
ให้มีการเข้าถึ งเฉพาะผูท้ ี่เกี่ ยวข้องในแต่ละส่ วนเท่านั้น รวมทั้งการแบ่งส่ วนที่
เกี่ยวข้องกับการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล ทั้งนี้ การแบ่งส่ วนดังกล่าวอาจกระทํา
โดยแยกใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์ คนละเครื่ อง หรื อแบ่งโดยการจัดเนื้ อที่ไว้ภายใน
เครื่ องคอมพิวเตอร์เดียวกันก็ได้
• ผูท
้ ่ีร้องขอ รวมทั้งผูใ้ ช้งานที่เกี่ยวข้อง ควรมีส่วนร่ วมในกระบวนการออกแบบ
หรื อพัฒนาหรื อแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรื อบํารุ งรักษาเพื่อให้พฒั นาระบบงานได้ตรง
กับความต้องการ
• ควรตระหนักถึ งระบบรักษาความปลอดภัย (Security) และเสถี ยรภาพการทํางาน
(Availability) ของระบบงานตั้งแต่ในช่ วงเริ่ มต้นของการพัฒนา หรื อการแก้ไข
เปลี่ยนแปลง
การทดสอบ
• ผูท
้ ี่ร้องขอและงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งผูใ้ ช้งานอื่นที่เกี่ ยวข้อง
ต้องมี ส่วนร่ วมในการทดสอบ ทดลอง ตรวจสอบ เพื่อให้มน่ั ใจว่าระบบงาน
คอมพิ ว เตอร์ ที่ ไ ด้ รั บ การพัฒ นา หรื อแก้ไ ขเปลี่ ย นแปลงมี ก ารทํา งานที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพ มีการประมวลผลที่ถูกต้องครบถ้วน และเป็ นไปตามความต้องการ
ก่อนที่จะโอนย้ายไปใช้งานจริ ง
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•

•

•

•

การโอนย้ายระบบงานเพื่อใช้งานจริ ง
• ต้องตรวจสอบการโอนย้ายระบบงานให้ถูกต้องครบถ้วนเสมอ
การจัดทําเอกสารและรายละเอียดประกอบการพัฒนาระบบงานและจัดเก็บ Version ของ
ระบบงานที่ได้รับการพัฒนา
• ต้องจัดให้มีการเก็บข้อมูลรายละเอียดเกี่ ยวกับโปรแกรมที่ใช้อยูใ่ นปั จจุ บน
ั ซึ่ งมี
รายละเอียดเกี่ยวกับการพัฒนา หรื อแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ผา่ นมา
• ต้องปรั บปรุ งเอกสารประกอบระบบงานทั้งหมดหลังจากที่ ได้พฒ
ั นาหรื อแก้ไข
เปลี่ยนแปลงเพื่อให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ เช่น เอกสารประกอบรายละเอียดโครงสร้ าง
ข้อมู ล คู่มือระบบงาน ทะเบี ยนรายชื่ อผูม้ ี สิทธิ์ ใช้งาน ขั้นตอนการทํางานของ
โปรแกรม และ Program Specification เป็ นต้น และต้องจัดเก็บเอกสารดังกล่าว
ในที่ปลอดภัยและสะดวกต่อการใช้งาน
• ต้อ งจัด เก็ บ โปรแกรม Version ก่ อ นการพัฒ นาไว้ใ ช้ ง านในกรณี ที่ Version
ปั จจุบนั ทํางานผิดพลาดหรื อไม่สามารถใช้งานได้
การทดสอบหลังการใช้งาน (Post-Implementation Test)
• ควรกําหนดให้มีการทดสอบระบบงานที่ได้รับการพัฒนา หรื อแก้ไขเปลี่ยนแปลง
หลังจากที่ ได้ใช้งานระยะหนึ่ ง เพื่อให้มนั่ ใจว่าการทํางานมีประสิ ทธิ ภาพ การ
ประมวลผลถูกต้องครบถ้วน และเป็ นไปตามความต้องการของผูใ้ ช้งาน
การสื่ อสารการเปลี่ยนแปลง
• ต้องสื่ อสารการเปลี่ยนแปลงให้ผใู ้ ช้งานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างทัว่ ถึงเพื่อให้
สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง
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11. การใช้ บริการระบบสารสนเทศจาก ผู้ให้ บริการภายนอก (IT Outsourcing)
• วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ นการป้ องกันสิ นทรั พย์ข องกลุ่มธุ รกิ จเด็ ม โก้ที่มีก ารเข้าถึ ง โดย ผูใ้ ห้บริ การภายนอก
ที่ เกี่ ยวข้องกับระบบสารสนเทศ ( IT Outsourcing ) และมี การรั กษาไว้ซ่ ึ งระดับความมัน่ คง
ปลอดภัย และระดับการให้บริ การตามที่ตกลงกันไว้ในข้อตกลงการให้บริ การ
• แนวทางปฏิบัติ
•
ต้องจัดทําข้อกําหนดทางด้านความมัน่ คงปลอดภัยสําหรับข้อมูลของเด็มโก้ เมื่อมีความ
จําเป็ นต้องให้ ผูใ้ ห้บริ การภายนอกที่ เกี่ ยวข้องกับ ระบบสารสนเทศ ( IT Outsourcing )
เข้า ถึ ง ข้อมู ล หรื อสิ นทรั พย์ของเด็ มโก้ โดยสอดคล้องกับ ข้อกํา หนดเกี่ ยวกับ การรั กษา
ความลับข้อมูลของเด็มโก้
•
กรณี ที่ขอบเขตการปฏิ บตั ิ งานของผูใ้ ห้บริ การภายนอกที่เกี่ ยวข้องกับระบบสารสนเทศ
( IT Outsourcing ) นั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย ข้อมูลส่ วนบุคคล
ที่ อ ยู่ ใ นความครอบครองหรื อควบคุ ม ของเด็ ม โก้ จะต้อ งมี ก ารลงนามในสั ญ ญา
ประมวลผลข้อมู ลส่ วนบุคคล (Personal data processing agreement) ระหว่างเด็มโก้และ
ผูใ้ ห้บริ การดังกล่าว ซึ่ งกําหนดให้ผูใ้ ห้บริ การต้องทําการเฉพาะตามคําสัง่ ของเด็มโก้และ
มีหน้าที่จดั ให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่ วนบุคคลด้วย
•
ต้องสื่ อสาร และบังคับใช้ขอ้ กําหนดทางด้านความมัน่ คงปลอดภัยสําหรับข้อมูลของเด็มโก้
เมื่ อ มี ค วามจํา เป็ นต้ อ งให้ ผู ้ใ ห้ บ ริ การภายนอกที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ ระบบสารสนเทศ
(IT Outsourcing) เข้า ถึ ง ข้อมู ล หรื อสิ นทรั พ ย์ข องเด็ม โก้ ก่ อนที่ จะอนุ ญาตให้ส ามารถ
เข้าถึงได้
•
ในข้อตกลงการให้บริ การระหว่างเด็มโก้และ ผูใ้ ห้บริ การภายนอกที่ เกี่ ยวข้องกับระบบ
สารสนเทศ (IT Outsourcing) นั้นจะต้องกํา หนดให้มี ก ารติ ด ตาม ทบทวน และตรวจ
ประเมินการให้บริ การอย่างสมํ่าเสมอ
• หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงการให้บริ การสําหรับระบบที่สาํ คัญ จะต้องทําการประเมิน
ความเสี่ ยงด้านความมัน่ คงปลอดภัย
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12. การบริ หารจัดการเหตุการณ์ ทอี่ าจส่ งผลกระทบต่ อความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
(Information Security Incident Management)
• วัตถุประสงค์
เพื่อให้มีวิธีการที่สอดคล้องกันและมีประสิ ทธิ ภาพสําหรับการบริ หารจัดการเหตุการณ์ ความ
มัน่ คงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ รวมถึ งการแจ้งสถานการณ์ ความเสี่ ยงต่อความมัน่ คง
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ การแจ้งรายงานจุดอ่อนของความมัน่ คงปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศ รวมทั้งการแจ้งเหตุการณ์หรื อภัยคุกคามอันอาจส่ งผลกระทบต่อข้อมูลส่ วนบุคคล
ในระบบสารสนเทศของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้
• แนวทางปฏิบัติ
• ต้องกําหนดหน้าที่ รับผิดชอบและขั้นตอนปฏิ บต
ั ิเพื่อรับมือเหตุการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับความ
มัน่ คงปลอดภัยของระบบสารสนเทศของเด็มโก้
• ต้องกําหนดช่ องทางการติ ดต่อสื่ อสาร เพื่อรายงานสถานการณ์ ความมัน
่ คงปลอดภัยของ
ระบบสารสนเทศอย่างชัดเจน
• หากผูใ้ ช้งานตรวจพบเหตุอน
ั อาจส่ งผลต่อความมัน่ คงปลอดภัยของระบบสารสนเทศต้อง
แจ้งเหตุการณ์ดงั กล่าวต่อส่ วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
• กําหนดให้มีการรายงานสถานการณ์ ความมัน
่ คงปลอดภัยของระบบสารสนเทศตามระดับ
ความรุ นแรงของเหตุ ก ารณ์ หากส่ ง ผลกระทบรุ นแรงต่ อ ผู ้ใ ชงานเป็ นจํา นวนมาก
ต้องประกาศให้ทราบโดยรวดเร็ ว
• ต้อ งมี ก ารบัน ทึ ก เหตุ ก ารณ์ ล ะเมิ ด ความมั่น คงปลอดภัย โดยอย่ า งน้ อ ยต้อ งพิ จ ารณา
ถึงประเภทของเหตุการณ์ ปริ มาณที่เกิดขึ้น และค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความเสี ยหาย เพื่อที่จะ
ได้เรี ยนรู ้และเตรี ยมการป้ องกัน
• ต้องมี การประเมิ นความเสี่ ยง ตรวจสอบ และแจ้งเหตุ การณ์ ภยั คุ กคามหรื อความเสี่ ยงอัน
อาจส่ ง ผลกระทบต่ อ ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ระบบสารสนเทศของเด็ ม โก้
ตามลําดับขั้นและจัดทํารายงานผลกระทบ รวมทั้งแจ้งรายงานตามเงื่ อนไขของกฎหมาย
คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล
• ต้องรวบรวมและจัด เก็บ หลักฐานตามกฎหรื อหลัก เกณฑ์สําหรั บ อ้างอิ งในกระบวนการ
ทางศาล
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13. การบริ หารความต่ อเนื่องทางธุรกิจในด้ านความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ (Information
Security Aspects of Business Continuity Management)
• วัตถุประสงค์
เพื่ อเป็ นการป้ องกันการหยุด ชะงัก ในการดํา เนิ นงานของเด็ ม โก้ อันเกิ ดมาจากวิก ฤตหรื อ
ภัยพิบตั ิ และเป็ นการจัดเตรี ยมสภาพความพร้ อมใช้ง านของอุ ปกรณ์ ระบบสารสนเทศของ
เด็มโก้
• แนวทางปฏิบัติ
• สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องมีการจัดทําแผนแก้ไขปั ญหาจากสถานการณ์ ความไม่
แน่นอนและภัยพิบตั ิ ที่อาจจะเกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศ ตามแผนบริ หาร ภาวะวิกฤต
(Crisis Management Plan) ของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้
• ต้อ งดํา เนิ น การตรวจสอบและประเมิ น ความเสี่ ย งด้า นระบบสารสนเทศที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น
อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
• ต้องทบทวนแผนเตรี ยมความพร้อมกรณี ฉุกเฉิ น อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
• ต้องมีการตรวจสอบสภาพความพร้ อมใช้งานของระบบสารสนเทศสํารอง อย่างน้อยปี ละ
1 ครั้ง

นโยบายนี้ได้รับการสอบทานจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564
นโยบายนี้ได้รับอนุมตั ิในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564
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