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1. นโยบายการใช้งานระบบเครือข่ายและคอมพวิเตอร์ 

เด็มโก ้ไดจ้ดัให้มีระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์เพื่อสนบัสนุนประสิทธิภาพการดาํเนินงานของกลุ่มธุรกิจ

เด็มโก้ ให้สามารถตอบสนองเป้าหมายทางธุรกิจได้ดีท่ีสุด ดังนั้ น เด็มโก้ จึงถือว่าระบบเครือข่ายและ

คอมพิวเตอร์เป็นทรัพย์สินท่ีสําคัญของเด็มโก้ ซ่ึงผูป้ฏิบัติงานจะต้องใช้และดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพท่ี         

พร้อมใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพอยูต่ลอดเวลา ดว้ยเหตุน้ี เด็มโก ้จึงไดป้ระกาศนโยบายการใชเ้ครือข่ายและ

คอมพิวเตอร์ และไดมี้การปรับปรุงเน้ือหานโยบายอยา่งต่อเน่ือง เพื่อเป็นแนวทางในการใชง้านท่ีเหมาะสมและ

สอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ และสอดคลอ้งกบักฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น พระราชบญัญติัวา่

ดว้ยการกระทาํผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560   พระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูล

ส่วนบุคคล  พ.ศ. 2562  ประกาศกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และประกาศคณะกรรมการคุม้ครอง

ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีสาระสาํคญั ดงัน้ี 

2. บทนํา 

2.1 นโยบายน้ีจดัทาํข้ึนสําหรับพนักงานหรือบุคคลอ่ืนท่ีกลุ่มธุรกิจเด็มโก้อนุญาตให้เข้าใช้งานระบบ

เครือข่ายและคอมพิวเตอร์ และระบบขอ้มูลของกลุ่มธุรกิจเด็มโกร้วมไปถึงการเช่ือมต่อเขา้กบัระบบ

อินเทอร์เน็ตโดยผา่นทางเครือข่ายของเด็มโกโ้ดยใหถื้อปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด 

2.2 กลุ่มธุรกิจเด็มโกด้าํเนินกิจการภายใตก้ฎหมายไทยดงันั้นการใช้งานระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์

รวมทั้ งการเช่ือมต่อทางอินเทอร์เน็ตจึงให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําผิดทาง

คอมพิวเตอร์ท่ีมีผลบงัคบัใช ้และกฎหมายประกอบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.3 ระบบคอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เช่ือมต่อเป็นทรัพยสิ์นของเด็มโก้จดัหาไวเ้พื่อ

บริการท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการของกลุ่มธุรกิจเด็มโกเ้ท่านั้น 

2.4 เด็มโกส้งวนสิทธิในการเขา้ตรวจสอบ เก็บหลกัฐาน และดาํเนินการอนัสมควร หากพบวา่มีการละเมิด

นโยบายการใชง้านระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ และการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต 
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3. บททัว่ไป 

3.1 ในประกาศน้ี ใหใ้ชนิ้ยามศพัท ์ดงัน้ี 

• เด็มโก้ หมายถึง บริษทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน)  

• กลุ่มธุรกิจเด็มโก้ หมายถึง หมายถึง กลุ่มบริษทั ซ่ึงประกอบด้วย บริษทั เด็มโก้ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และกิจการร่วมคา้ ท่ีเด็มโกมี้อาํนาจควบคุมในการบริหารจดัการ 

• ผู้บังคับบัญชา หมายความวา่ ผูมี้อาํนาจสั่งการตามโครงสร้างของเด็มโก ้

• พนักงาน หมายความวา่ เจา้หนา้ท่ี พนกังาน ลูกจา้งทดลองงาน และลูกจา้งชัว่คราวของเด็มโก ้

• ระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ หมายความวา่ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีเป็นทรัพยสิ์นหรือทรัพยากร

ของเด็มโก ้รวมทั้งอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ ตลอดจนอุปกรณ์เครือข่ายท่ีเช่ือมโยงเคร่ืองคอมพิวเตอร์

ต่าง ๆ ภายในเด็มโก ้รวมทั้งการเช่ือมโยงคอมพิวเตอร์ในระยะไกลเขา้ดว้ยกนั  โดยอาจเรียกรวมกนั

วา่ “ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ”  

• สารสนเทศ (Information) หมายถึง ขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีไดผ้า่นการเปล่ียนแปลงหรือมีการประมวลผล

หรือวเิคราะห์สรุปผลดว้ยวธีิการต่าง ๆ แลว้เก็บรวบรวมไว ้เพื่อนาํมาใชป้ระโยชน์ตามตอ้งการ 

• การประมวล (Data Processing) เป็นการนําข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ท่ีเก็บรวบรวมไว้มาผ่าน

กระบวนการต่าง ๆ เพื่อแปรสภาพขอ้มูลใหเ้ป็นระบบและอยูใ่นรูปแบบท่ีตอ้งการ 

• ข้อมูล หมายถึง ขอ้มูล ขอ้ความ คาํสั่ง ชุดคาํสั่ง หรือส่ิงอ่ืนใดบรรดาท่ีอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์     

ในสภาพท่ีระบบคอมพิวเตอร์อาจประมวลผลได ้และให้หมายความรวมถึงขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์

ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ดว้ย 

• ข้อมูลส่วนบุคคล  มีความหมายตามท่ีระบุใน “นโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มธุรกิจ  

เด็มโก”้ 

• ระบบข้อมูล หมายความวา่ ระบบงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของเด็มโก ้ท่ีทาํงานเก่ียวขอ้งกบัการ

เก็บ (นาํเขา้) จดัการ(ประมวลผล) และเผยแพร่(แสดงผล) ขอ้มูลและสารสนเทศ เพื่อสนับสนุน

กลไกการทาํงานของเด็มโก ้ โดยอาจเรียกรวมกนัวา่ “ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ” 

• ผู้ ดูแลระบบ  หมายถึง หัวหน้าระบบสารสนเทศ  หรือเจ้าหน้าท่ี อ่ืนท่ีได้รับมอบหมายจาก

ผูบ้งัคบับญัชาระดบัผูจ้ดัการสายงานข้ึนไป ใหมี้หนา้ท่ีรับผดิชอบในการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์และ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ซ่ึงสามารถเขา้ถึงโปรแกรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อจดัการฐานขอ้มูลของ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ/หรือไดรั้บมอบหมายใหมี้หนา้ท่ีรับผดิชอบในการพฒันา แกไ้ขและดูแล

ระบบขอ้มูลและโปรแกรมต่าง ๆ ท่ีใช้งานอยู่ในเด็มโก ้หรือหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีและรับผิดชอบ   

ในการดูแลคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรือระบบขอ้มูลโดยตรง 
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4. ข้อปฏิบัติการใช้งานระบบเครือข่ายและคอมพวิเตอร์ 

4.1 ขอ้ปฏิบติัการใชง้านระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ 

• การใชง้านระบบเครือข่ายจะตอ้งใชง้านผา่นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของเด็มโก ้เท่านั้น 

• การใช้งานระบบเครือข่ายจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีไม่ใช่เคร่ืองคอมพิวเตอร์ของเด็มโก้ จะตอ้ง

ไดรั้บอนุญาตจากผูดู้แลระบบก่อน และหากพบว่ามีการใชง้านโดยไม่ไดรั้บอนุญาต ผูดู้แลระบบ

สามารถระงบัหรือเพิกถอนสิทธิการใชง้านไดท้นัที 

4.2 ขอ้ปฏิบติัการใชง้านระบบขอ้มูล 

• การพฒันาระบบขอ้มูลหรือการแกไ้ข จะตอ้งมีการทดสอบร่วมกนัระหวา่งผูใ้ชง้านและผูดู้แลระบบ

ขอ้มูลก่อนการใชง้านจริง 

• การใช้งานระบบขอ้มูล ให้เป็นไปตามการกาํหนดสิทธิท่ีส่วนจดัการระบบขอ้มูลได้ตกลงไวก้บั

ผูใ้ชง้าน ตามตารางกาํหนดสิทธิท่ีจดัทาํไวโ้ดยผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่บริหารองคก์รข้ึนไปให้

ความเห็นชอบ 
 

5. ข้อปฏิบัติสําหรับพนักงาน 

5.1 พนกังานทุกคนมีสิทธิใชร้ะบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ และระบบขอ้มูลภายใตข้อ้กาํหนดดงักล่าวน้ี 

การฝ่าฝืนจนเป็นเหตุหรืออาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้หรือบุคคลหน่ึงบุคคลใด 

เด็มโกจ้ะพิจารณาดาํเนินการทางวนิยัและกฎหมายแก่พนกังานท่ีฝ่าฝืนตามความเหมาะสม 

5.2 พนักงานต้องยอมรับทราบกฎระเบียบหรือนโยบายต่าง ๆ ท่ีกําหนดข้ึน โดยจะอ้างว่าไม่ทราบ               

กฎ ระเบียบ หรือนโยบาย มิได ้

5.3 พนักงานพึงใช้ทรัพยากรของระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ Download/ 

Upload ขอ้มูลหรือส่ิงอ่ืนใดท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบังาน หรือใช ้Website ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบังานหรือกิจการของ

กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้

5.4 พนกังานพึงใชข้อ้ความสุภาพ หรือใชข้อ้ความท่ีสุภาพชนทัว่ไปพึงใชใ้นขอ้ความท่ีส่งไปถึงบุคคลอ่ืน 

รวมทั้งปฏิบติัใหถู้กตอ้งตามธรรมเนียมปฏิบติัของการใชเ้ครือข่าย 

5.5 บัญชีผู ้ใช้งาน (User Account) ท่ีให้กับพนักงานไว้นั้ น พนักงานต้องเป็นผู ้รับผิดชอบผลต่าง  ๆ               

อนัอาจจะเกิดมีข้ึน รวมถึงผลเสียหายต่าง ๆ ท่ีเกิดจากบญัชีผูใ้ช้งาน (User Account) นั้น ๆ เวน้แต่จะ

พิสูจน์ได้ว่าผลเสียหายนั้นเกิดจากการกระทาํของผูอ่ื้น พนักงานมีหน้าท่ีระมดัระวงัความปลอดภยั       

ในการใชเ้ครือข่าย โดยเฉพาะอยา่งยิ่งไม่พึงอนุญาตให้บุคคลอ่ืนเขา้ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์จากบญัชี

ผูใ้ชข้องตนเอง 
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5.6 เพื่อป้องกนัหากมีผูอ่ื้นล่วงรู้และนาํรหัสผ่านของพนกังานไปใช้ในทางท่ีผิดและเกิดความเสียหายต่อ

กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้พนกังานจะตอ้งเก็บรหัสผ่านไวเ้ป็นความลบั และไม่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วย  

ในการจํารหัสผ่านอัตโนมัติ (Save Password) สําหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลท่ีพนักงาน

ครอบครองอยู ่

5.7 เพื่อความปลอดภยัในการใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กรณีพนกังานพบไวรัสคอมพิวเตอร์จะตอ้ง

แจง้ใหผู้ดู้แลระบบดาํเนินการกาํจดัไวรัสโดยเร็ว 

5.8 พนกังานพึงลบขอ้มูลท่ีไม่จาํเป็นต่อการใชง้านออกจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของตน เพื่อเป็น

การประหยดัปริมาณหน่วยความจาํบนส่ือบนัทึกขอ้มูล 

5.9 พนักงานพึงให้ความร่วมมือและอํานวยความสะดวกแก่ ผู ้ดูแลระบบ หรือหน่วยงานเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ ในการตรวจสอบระบบความปลอดภยัของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ รวมทั้งปฏิบติัตามคาํแนะนาํท่ีเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยัในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้

5.10  หา้มพนกังานใชร้ะบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ เพือ่การดงัต่อไปน้ี 

• การกระทาํผดิกฎหมาย หรือเพื่อก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่บุคคลอ่ืน 

• การกระทาํท่ีขดัต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน 

• การคา้หรือการแสวงหาผลกาํไร หรือผลประโยชน์ส่วนตวั 

• การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นความลบัซ่ึงไดม้าจากการปฏิบติังานใหก้ลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ไม่วา่จะเป็นขอ้มูล

กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้พนกังาน หรือบุคคลภายนอกก็ตาม 

• การกระทาํอนัมีลกัษณะเป็นการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้หรือบุคคลอ่ืน 

• การละเมิดต่อผูอ่ื้น กล่าวคือ การอ่าน เขียน ลบ เปล่ียนแปลง หรือแกไ้ขใด ๆ ในส่วนท่ีมิใช่ของตน

โดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น การบุกรุก (Hack) เข้าสู่บญัชีผูใ้ช้งาน (user account) ของผูอ่ื้น หรือ          

สู่เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบของผูอ่ื้น 

• การกระทาํเพื่อให้ทราบขอ้มูลข่าวสารของบุคคลอ่ืนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผูเ้ป็นเจา้ของหรือ       

ผูท่ี้มีสิทธิในขอ้มูลดงักล่าว 

• การรับหรือส่งขอ้มูลซ่ึงก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้เช่น การรับหรือส่ง

ขอ้มูลท่ีมีลกัษณะเป็นจดหมายลูกโซ่ หรือการรับหรือการส่งขอ้มูลท่ีไดรั้บจากบุคคลภายนอกอนัมี

ลกัษณะเป็นการละเมิดต่อกฎหมาย หรือสิทธิของบุคคลอ่ืนไปยงัพนกังานหรือบุคคลอ่ืน เป็นตน้ 

• การขัดขวางการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของเด็มโก้ หรือพนักงาน หรือทาํให้เครือข่าย

คอมพิวเตอร์ของเด็มโก ้ไม่สามารถใชง้านไดต้ามปรกติ 



 
    
   บรษัิท เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน) 
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• แสดงความเห็นส่วนบุคคลในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ไปยงัท่ีอยู่

เวบ็ไซต ์(Website) ใด ๆ ในลกัษณะท่ีจะก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดความเขา้ใจท่ีคลาดเคล่ือนไป

จากความเป็นจริง หรือก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้หรือบุคคลอ่ืน 

• การอ่ืนใดท่ีอาจขดัต่อผลประโยชน์ของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้หรืออาจก่อให้เกิดความขดัแยง้หรือความ

เสียหายแก่กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้

5.11 ห้ามมิให้พนกังานติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ต่อพ่วงอ่ืนใด นอกเหนือจากท่ีเด็มโก้     

ไดจ้ดัไวใ้ห้ กรณีมีความจาํเป็นตอ้งติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ต่อพ่วงเพิ่มเติม ให้แจง้

ผู ้ดูแลระบบเป็นผู ้ดําเนินการให้ การติดตั้ งชุดโปรแกรม เปล่ียนแปลงโปรแกรมหรืออุปกรณ์

คอมพิวเตอร์อ่ืนใดเพิ่มเติม หากก่อให้เกิดความเสียหายหรือการละเมิดลิขสิทธ์ิ พนักงานตอ้งเป็น

ผูรั้บผดิชอบแต่เพียงฝ่ายเดียว 

5.12   หา้มมิใหพ้นกังานส่ง E-mail แบบกระจายถึงทุกคนท่ีเป็นสมาชิกเครือข่ายโดยไม่จาํเป็น 

5.13 หากพนกังานกระทาํการล่วงละเมิด หรือ พยามยามจะล่วงละเมิด หรือกระทาํความผิดนโยบายระบบ 

เครือข่ายและคอมพิวเตอร์ ผูดู้แลระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะยกเลิกการใช้งาน 

หรือระงบัการเช่ือมต่อและ/หรือ การใชง้านใด ๆ ตามความเหมาะสม 

 

6. ข้อปฏิบัติสําหรับพนักงานเกี่ยวกบัข้อมูลส่วนบุคคล  

ในส่วนการดาํเนินการท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคล  นอกจากขอ้ปฏิบติัในขอ้ 5 แลว้ พนกังานยงัตอ้ง

ปฏิบติัดงัน้ี  

6.1 พนกังานผูมี้สิทธิเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลในสถานะต่าง ๆ ท่ีอยู่ในความควบคุมของเด็มโก ้

เฉพาะพนักงานท่ีมีตาํแหน่งหน้าท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลนั้นโดยท่ีเด็มโก้ จะกาํหนดบญัชีผูใ้ช้งานและ

รหัสผ่านเฉพาะตาํแหน่งดงักล่าว    ทั้งน้ี การกาํหนดสิทธิของพนักงานดงักล่าวเป็นไปตามระเบียบ 

ขั้นตอนการปฏิบติังานของสายงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

6.2 พนกังานท่ีมีตาํแหน่งหน้าท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้ คู่คา้ 

หรือบุคคลใดท่ีอยูใ่นความควบคุมของเด็มโก ้และไดรั้บการกาํหนดสิทธิเพื่อเขา้ถึงตามขอ้ 6.1 จะตอ้ง

ไม่เปิดเผยหรือกระทาํการใด ๆ ให้พนักงานหรือบุคคลอ่ืนใดท่ีไม่มีสิทธิล่วงรู้บัญชีผูใ้ช้งานและ

รหสัผา่นสาํหรับการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าว  

6.3 ห้ามพนกังานใชร้ะบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ เพื่อการเก็บรวบรวม ใชห้รือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล

ท่ีอยูใ่นความควบคุมของเด็มโก ้โดยมิชอบหรือโดยปราศจากอาํนาจหนา้ท่ี  

6.4 นอกจากน้ี พนักงานยงัตอ้งปฏิบติัตามระเบียบและขอ้กาํหนดในนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล

ความเป็นส่วนตวัสาํหรับพนกังานของเด็มโก ้ดว้ย  



 
    
   บรษัิท เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน) 
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7. ข้อปฏิบัติสําหรับผู้ดูแลระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

7.1 ขอ้ปฏิบติัของผูดู้แลระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ 

• ควบคุม ดูแลบาํรุงรักษาและปรับปรุงเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อให้สามารถใชง้านไดดี้อยูเ่สมอ 

กรณีพบความผิดปรกติเกิดข้ึนในระบบ ผูดู้แลเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีอาํนาจระงบัการใชเ้คร่ือง

คอมพิวเตอร์หรือระบบเครือข่ายเพื่อป้องกนัความเสียหายได ้

• ไม่ใช้อาํนาจหน้าท่ีของตนไปในการเขา้ถึงขอ้มูลท่ีรับหรือส่งผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ซ่ึงตน  

ไม่มีสิทธิในการเขา้ถึงขอ้มูลนั้น และตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มูลท่ีตนไดรั้บมาจากหรือเน่ืองจากการ

ปฏิบติัหน้าท่ีผูแ้ลเครือข่ายคอมพิวเตอร์ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวเป็นขอ้มูลท่ีไม่ควรเปิดเผยให้บุคคล

หน่ึงบุคคลใดทราบ 

• จดัเก็บขอ้มูลจราจรคอมพิวเตอร์ โดยถือปฏิบติัตามพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระทาํผิดเก่ียวกบั

คอมพิวเตอร์ 

• ควบคุมดูแลซอฟต์แวร์ และโปรแกรมต่าง ๆ ท่ีติดตั้งบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนของพนักงาน  

ใหถู้กตอ้งตามลิขสิทธ์ิของซอฟตแ์วร์หรือโปรแกรมท่ีติดตั้งอยู ่

• จดัทาํคู่มือการใชง้านระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นแนวทางและวิธีปฏิบติัแก่ผูใ้ชง้าน

ระบบ 

• ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเครือข่ายตามท่ีผูบ้งัคบับญัชามอบหมาย 
 

 

7.2 ขอ้ปฏิบติัสาํหรับผูดู้แลระบบขอ้มูล 

• พฒันา ปรับปรุง และบาํรุงรักษาระบบขอ้มูล รวมทั้งตอ้งระบุขอ้กาํหนดความปลอดภยั 

• กาํหนดสิทธิการใชง้านของระบบ ก่อนการใชง้าน 

• ควบคุมการติดตั้งซอฟตแ์วร์ต่าง ๆ ลงในระบบขอ้มูลหรือในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของพนกังานโดย

ไม่ใหก้ระทบต่อระบบหลกัหรือก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อระบบรวม 

• ระงบัการใชง้านระบบงานของพนกังาน เม่ือมีการตรวจสอบพบวา่ใชง้านไม่ถูกตอ้งหรือละเมิด

ขอ้ตกลงการใชง้าน 

• จดัทาํคู่มือการใชง้านระบบขอ้มูล เพื่อเป็นแนวทางและวธีิปฏิบติัใหแ้ก่ผูใ้ชง้านระบบ 

• ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบขอ้มูลตามท่ีผูบ้งัคบับญัชามอบหมาย 

 

 

 

 



 
    
   บรษัิท เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน) 
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7.3  ขอ้ปฏิบติัสาํหรับขอ้มูลส่วนบุคคล  

ในส่วนการดาํเนินการท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคล  นอกจากขอ้ปฏิบติัในขอ้ 7.1 และ 7.2  แล้ว           

ผูดู้แลระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ ผูดู้แลระบบขอ้มูล ยงัตอ้งปฏิบติัดงัน้ี  

7.3.1 ผูดู้แลระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ ผูดู้แลระบบขอ้มูล จะตอ้งไม่เปิดเผยหรือกระทาํการ     

ใด ๆ ให้พนกังานหรือบุคคลอ่ืนใดท่ีไม่มีสิทธิล่วงรู้มาตรการใด ๆ ในการป้องกนัการเขา้ถึง

ระบบหรือขอ้มูลในความดูแลของตน   

7.3.2 หากการปฏิบติัหนา้ท่ีของผูดู้และระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ ผูดู้แลระบบขอ้มูล  ทาํใหเ้กิด

โอกาสหรือมีความจาํเป็นตอ้งเขา้ถึง ขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลในสถานะต่าง ๆ ท่ีอยูใ่นความ

ควบคุมของเด็มโกจ้ะตอ้งไม่เก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อวตัถุประสงค ์    อ่ืน

ใดนอกเหนือจากการปฏิบติัหนา้ท่ีในการดูแลระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์หรือระบบขอ้มูล

เท่านั้น  

7.3.3 ผูดู้แลระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ ผูดู้แลระบบขอ้มูล จะตอ้งดาํเนินการรักษาความมัน่คง

ปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลในระบบท่ีอยู่ในความดูแลของตน ให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน

ตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล  สําหรับผูดู้แลระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ ผูดู้แล

ระบบขอ้มูลท่ีเป็นพนักงานของเด็มโก้ ต้องปฏิบติัตามระเบียบและข้อกาํหนดในนโยบาย

คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลความเป็นส่วนตวัสาํหรับพนกังานของเด็มโกด้ว้ย 
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