นโยบายการใช้ งานระบบเครื อข่ ายและคอมพิวเตอร์
(Network and Computer Usage Policy)
ของ

กลุ่มธุรกิจเด็มโก้

บริษัท เด็มโก้ จํากัด (มหาชน)

สารบัญ
1
2
3
4
5
6
7

หน้า
3
3
4
5
5
7
8

นโยบายการใช้งานระบบเครื อข่ายและคอมพิวเตอร์
บทนํา
บททัว่ ไป
ข้อปฏิบตั ิการใช้งานระบบเครื อข่ายและคอมพิวเตอร์
ข้อปฏิบตั ิสาํ หรับพนักงาน
ข้อปฏิบตั ิสาํ หรับพนักงานเกี่ยวกับข้อมูลส่ วนบุคคล
ข้อปฏิบตั ิสาํ หรับผูด้ ูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
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บริษัท เด็มโก้ จํากัด (มหาชน)

1. นโยบายการใช้ งานระบบเครื อข่ ายและคอมพิวเตอร์
เด็มโก้ ได้จดั ให้มีระบบเครื อข่ายและคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุ นประสิ ทธิ ภาพการดําเนิ นงานของกลุ่มธุ รกิจ
เด็ ม โก้ ให้ ส ามารถตอบสนองเป้ า หมายทางธุ ร กิ จ ได้ดี ที่ สุ ด ดัง นั้น เด็ ม โก้ จึ ง ถื อ ว่า ระบบเครื อ ข่ า ยและ
คอมพิ ว เตอร์ เ ป็ นทรั พ ย์สิ น ที่ สํ า คัญ ของเด็ ม โก้ ซึ่ งผู ป้ ฏิ บ ัติ ง านจะต้อ งใช้แ ละดู แ ลรั ก ษาให้ อ ยู่ใ นสภาพที่
พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพอยูต่ ลอดเวลา ด้วยเหตุน้ ี เด็มโก้ จึงได้ประกาศนโยบายการใช้เครื อข่ายและ
คอมพิวเตอร์ และได้มีการปรับปรุ งเนื้อหานโยบายอย่างต่อเนื่ อง เพื่อเป็ นแนวทางในการใช้งานที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับเจตนารมณ์ ของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ และสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ ยวข้อง เช่ น พระราชบัญญัติวา่
ด้วยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูล
ส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562 ประกาศกระทรวงดิ จิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม และประกาศคณะกรรมการคุม้ ครอง
ข้อมูลส่ วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
2. บทนํา
2.1 นโยบายนี้ จดั ทํา ขึ้ นสํา หรั บ พนัก งานหรื อบุ ค คลอื่ นที่ ก ลุ่ ม ธุ รกิ จเด็ ม โก้อนุ ญาตให้ เข้า ใช้ง านระบบ
เครื อข่ายและคอมพิวเตอร์ และระบบข้อมูลของกลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้รวมไปถึงการเชื่ อมต่อเข้ากับระบบ
อินเทอร์ เน็ตโดยผ่านทางเครื อข่ายของเด็มโก้โดยให้ถือปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด
2.2 กลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้ดาํ เนิ นกิจการภายใต้กฎหมายไทยดังนั้นการใช้งานระบบเครื อข่ายและคอมพิวเตอร์
รวมทั้ง การเชื่ อ มต่ อ ทางอิ น เทอร์ เ น็ ต จึ ง ให้ เ ป็ นไปตามพระราชบัญ ญัติ ว่า ด้ว ยการกระทํา ผิ ด ทาง
คอมพิวเตอร์ ที่มีผลบังคับใช้ และกฎหมายประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.3 ระบบคอมพิวเตอร์ เครื่ องคอมพิวเตอร์ และอุ ปกรณ์ เชื่ อมต่อเป็ นทรั พย์สิ นของเด็ม โก้จดั หาไว้เพื่ อ
บริ การที่เกี่ยวข้องกับกิจการของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้เท่านั้น
2.4 เด็มโก้สงวนสิ ทธิ ในการเข้าตรวจสอบ เก็บหลักฐาน และดําเนิ นการอันสมควร หากพบว่ามีการละเมิด
นโยบายการใช้งานระบบเครื อข่ายและคอมพิวเตอร์ และการเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ต
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บริษัท เด็มโก้ จํากัด (มหาชน)

3. บททัว่ ไป
3.1 ในประกาศนี้ ให้ใช้นิยามศัพท์ ดังนี้
• เด็มโก้ หมายถึง บริ ษท
ั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน)
• กลุ่ ม ธุ รกิจ เด็ มโก้ หมายถึ ง หมายถึ ง กลุ่ ม บริ ษ ท
ั ซึ่ งประกอบด้วย บริ ษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และกิจการร่ วมค้า ที่เด็มโก้มีอาํ นาจควบคุมในการบริ หารจัดการ
• ผู้บังคับบัญชา หมายความว่า ผูม
้ ีอาํ นาจสั่งการตามโครงสร้างของเด็มโก้
• พนักงาน หมายความว่า เจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้างทดลองงาน และลูกจ้างชัว่ คราวของเด็มโก้
• ระบบเครื อข่ ายและคอมพิวเตอร์ หมายความว่า เครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่เป็ นทรั พย์สินหรื อทรัพยากร
ของเด็มโก้ รวมทั้งอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ ตลอดจนอุปกรณ์เครื อข่ายที่เชื่ อมโยงเครื่ องคอมพิวเตอร์
ต่าง ๆ ภายในเด็มโก้ รวมทั้งการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ ในระยะไกลเข้าด้วยกัน โดยอาจเรี ยกรวมกัน
ว่า “ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ”
• สารสนเทศ (Information) หมายถึ ง ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้ผา่ นการเปลี่ ยนแปลงหรื อมีการประมวลผล
หรื อวิเคราะห์สรุ ปผลด้วยวิธีการต่าง ๆ แล้วเก็บรวบรวมไว้ เพื่อนํามาใช้ประโยชน์ตามต้องการ
• การประมวล (Data Processing) เป็ นการนํา ข้อ มู ล จากแหล่ ง ต่ า ง ๆ ที่ เ ก็ บ รวบรวมไว้ม าผ่ า น
กระบวนการต่าง ๆ เพื่อแปรสภาพข้อมูลให้เป็ นระบบและอยูใ่ นรู ปแบบที่ตอ้ งการ
• ข้ อ มู ล หมายถึ ง ข้อมู ล ข้อความ คํา สั่ ง ชุ ด คํา สั่ ง หรื อสิ่ ง อื่ น ใดบรรดาที่ อยู่ใ นระบบคอมพิว เตอร์
ในสภาพที่ระบบคอมพิวเตอร์ อาจประมวลผลได้ และให้หมายความรวมถึ งข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์
ตามกฎหมายว่าด้วยธุ รกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ดว้ ย
• ข้ อมู ลส่ วนบุ คคล มี ความหมายตามที่ ระบุ ใน “นโยบายคุ ม
้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของกลุ่มธุ รกิ จ
เด็มโก้”
• ระบบข้ อมูล หมายความว่า ระบบงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ของเด็มโก้ ที่ทาํ งานเกี่ ยวข้องกับการ
เก็บ (นําเข้า) จัดการ(ประมวลผล) และเผยแพร่ (แสดงผล) ข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อสนับสนุ น
กลไกการทํางานของเด็มโก้ โดยอาจเรี ยกรวมกันว่า “ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ”
• ผู้ ดู แ ลระบบ หมายถึ ง หั ว หน้ า ระบบสารสนเทศ หรื อเจ้ า หน้ า ที่ อื่ น ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจาก
ผูบ้ งั คับบัญชาระดับผูจ้ ดั การสายงานขึ้นไป ให้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ และ
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ซ่ ึ งสามารถเข้าถึงโปรแกรมเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อจัดการฐานข้อมูลของ
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และ/หรื อได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนา แก้ไขและดูแล
ระบบข้อมูลและโปรแกรมต่าง ๆ ที่ใช้งานอยู่ในเด็มโก้ หรื อหน่ วยงานที่มีหน้าที่และรับผิดชอบ
ในการดูแลคอมพิวเตอร์ และเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ หรื อระบบข้อมูลโดยตรง
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บริษัท เด็มโก้ จํากัด (มหาชน)

4. ข้ อปฏิบัติการใช้ งานระบบเครื อข่ ายและคอมพิวเตอร์
4.1 ข้อปฏิบตั ิการใช้งานระบบเครื อข่ายและคอมพิวเตอร์
• การใช้งานระบบเครื อข่ายจะต้องใช้งานผ่านเครื่ องคอมพิวเตอร์ ของเด็มโก้ เท่านั้น
• การใช้ง านระบบเครื อข่ า ยจากเครื่ องคอมพิ ว เตอร์ ที่ ไ ม่ ใ ช่ เครื่ องคอมพิ ว เตอร์ ข องเด็ ม โก้ จะต้อง
ได้รับอนุ ญาตจากผูด้ ู แลระบบก่อน และหากพบว่ามีการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุ ญาต ผูด้ ูแลระบบ
สามารถระงับหรื อเพิกถอนสิ ทธิ การใช้งานได้ทนั ที
4.2 ข้อปฏิบตั ิการใช้งานระบบข้อมูล
• การพัฒนาระบบข้อมูลหรื อการแก้ไข จะต้องมีการทดสอบร่ วมกันระหว่างผูใ้ ช้งานและผูด
้ ูแลระบบ
ข้อมูลก่อนการใช้งานจริ ง
ั
• การใช้งานระบบข้อมู ล ให้เป็ นไปตามการกําหนดสิ ท ธิ ที่ส่ ว นจัดการระบบข้อมู ลได้ตกลงไว้ก บ
ผูใ้ ช้งาน ตามตารางกําหนดสิ ทธิ ที่จดั ทําไว้โดยผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่บริ หารองค์กรขึ้นไปให้
ความเห็นชอบ
5. ข้ อปฏิบัติสําหรับพนักงาน
5.1 พนักงานทุกคนมีสิทธิ ใช้ระบบเครื อข่ายและคอมพิวเตอร์ และระบบข้อมูลภายใต้ขอ้ กําหนดดังกล่าวนี้
การฝ่ าฝื นจนเป็ นเหตุหรื ออาจเป็ นเหตุให้เกิดความเสี ยหายแก่กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ หรื อบุคคลหนึ่งบุคคลใด
เด็มโก้จะพิจารณาดําเนินการทางวินยั และกฎหมายแก่พนักงานที่ฝ่าฝื นตามความเหมาะสม
5.2 พนัก งานต้อ งยอมรั บ ทราบกฎระเบี ย บหรื อ นโยบายต่ า ง ๆ ที่ ก ํา หนดขึ้ น โดยจะอ้า งว่า ไม่ ท ราบ
กฎ ระเบียบ หรื อนโยบาย มิได้
5.3 พนักงานพึงใช้ท รั พยากรของระบบเครื อข่ายและคอมพิวเตอร์ อย่างมี ป ระสิ ทธิ ภาพ ไม่ Download/
Upload ข้อมูลหรื อสิ่ งอื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับงาน หรื อใช้ Website ที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานหรื อกิจการของ
กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้
5.4 พนักงานพึงใช้ขอ้ ความสุ ภาพ หรื อใช้ขอ้ ความที่สุภาพชนทัว่ ไปพึงใช้ในข้อความที่ส่งไปถึงบุคคลอื่น
รวมทั้งปฏิบตั ิให้ถูกต้องตามธรรมเนียมปฏิบตั ิของการใช้เครื อข่าย
5.5 บัญ ชี ผู ้ใ ช้ ง าน (User Account) ที่ ใ ห้ ก ับ พนัก งานไว้น้ ั น พนั ก งานต้อ งเป็ นผู ้รั บ ผิ ด ชอบผลต่ า ง ๆ
อันอาจจะเกิ ดมีข้ ึน รวมถึ งผลเสี ยหายต่าง ๆ ที่เกิ ดจากบัญชี ผูใ้ ช้งาน (User Account) นั้น ๆ เว้นแต่จะ
พิสูจน์ได้ว่าผลเสี ยหายนั้นเกิ ดจากการกระทําของผูอ้ ื่ น พนักงานมี หน้าที่ ระมัดระวังความปลอดภัย
ในการใช้เครื อข่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่พึงอนุ ญาตให้บุคคลอื่นเข้าใช้เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ จากบัญชี
ผูใ้ ช้ของตนเอง
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5.6 เพื่อป้ องกันหากมีผูอ้ ื่นล่วงรู ้ และนํารหัสผ่านของพนักงานไปใช้ในทางที่ผิดและเกิดความเสี ยหายต่อ
กลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้ พนักงานจะต้องเก็บรหัสผ่านไว้เป็ นความลับ และไม่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ช่วย
ในการจํา รหัส ผ่ า นอัต โนมัติ (Save Password) สํ า หรั บ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ส่ ว นบุ ค คลที่ พ นัก งาน
ครอบครองอยู่
5.7 เพื่อความปลอดภัยในการใช้ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ กรณี พนักงานพบไวรัสคอมพิวเตอร์ จะต้อง
แจ้งให้ผดู ้ ูแลระบบดําเนินการกําจัดไวรัสโดยเร็ ว
5.8 พนักงานพึงลบข้อมูลที่ไม่จาํ เป็ นต่อการใช้งานออกจากเครื่ องคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคลของตน เพื่อเป็ น
การประหยัดปริ มาณหน่วยความจําบนสื่ อบันทึกข้อมูล
5.9 พนัก งานพึ ง ให้ ค วามร่ ว มมื อ และอํา นวยความสะดวกแก่ ผู ้ดู แ ลระบบ หรื อ หน่ ว ยงานเครื อ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์ ในการตรวจสอบระบบความปลอดภัยของเครื่ องคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคลและเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์ รวมทั้งปฏิบตั ิตามคําแนะนําที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
ของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้
5.10 ห้ามพนักงานใช้ระบบเครื อข่ายและคอมพิวเตอร์ เพือ่ การดังต่อไปนี้
• การกระทําผิดกฎหมาย หรื อเพื่อก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่บุคคลอื่น
• การกระทําที่ขด
ั ต่อความสงบเรี ยบร้อยหรื อศีลธรรมอันดีของประชาชน
• การค้าหรื อการแสวงหาผลกําไร หรื อผลประโยชน์ส่วนตัว
• การเปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นความลับซึ่ งได้มาจากการปฏิ บต
ั ิงานให้กลุ่มธุรกิจเด็มโก้ ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูล
กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ พนักงาน หรื อบุคคลภายนอกก็ตาม
• การกระทําอันมีลก
ั ษณะเป็ นการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ หรื อบุคคลอื่น
• การละเมิดต่อผูอ
้ ื่น กล่าวคือ การอ่าน เขียน ลบ เปลี่ยนแปลง หรื อแก้ไขใด ๆ ในส่ วนที่มิใช่ของตน
โดยไม่ ไ ด้รับ อนุ ญาต เช่ น การบุ ก รุ ก (Hack) เข้า สู่ บ ญ
ั ชี ผูใ้ ช้ง าน (user account) ของผูอ้ ื่ น หรื อ
สู่ เครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่อยูใ่ นความรับผิดชอบของผูอ้ ื่น
• การกระทํา เพื่ อให้ท ราบข้อมู ล ข่ าวสารของบุ ค คลอื่ น โดยไม่ ไ ด้รับ อนุ ญาตจากผูเ้ ป็ นเจ้า ของหรื อ
ผูท้ ี่มีสิทธิ ในข้อมูลดังกล่าว
• การรับหรื อส่ งข้อมูลซึ่ งก่อหรื ออาจก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่กลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้ เช่ น การรับหรื อส่ ง
ข้อมูลที่มีลกั ษณะเป็ นจดหมายลูกโซ่ หรื อการรับหรื อการส่ งข้อมูลที่ได้รับจากบุคคลภายนอกอันมี
ลักษณะเป็ นการละเมิดต่อกฎหมาย หรื อสิ ทธิ ของบุคคลอื่นไปยังพนักงานหรื อบุคคลอื่น เป็ นต้น
• การขัด ขวางการใช้ ง านเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ ข องเด็ ม โก้ หรื อ พนัก งาน หรื อ ทํา ให้ เ ครื อ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์ ของเด็มโก้ ไม่สามารถใช้งานได้ตามปรกติ
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แสดงความเห็ นส่ วนบุคคลในเรื่ องที่ เกี่ยวข้องกับการดําเนิ นงานของกลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้ ไปยังที่อยู่
เว็บไซต์ (Website) ใด ๆ ในลักษณะที่จะก่อให้เกิดหรื ออาจก่อให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไป
จากความเป็ นจริ ง หรื อก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ หรื อบุคคลอื่น
• การอื่นใดที่อาจขัดต่อผลประโยชน์ของกลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้ หรื ออาจก่อให้เกิ ดความขัดแย้งหรื อความ
เสี ยหายแก่กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้
5.11 ห้ามมิให้พนักงานติ ดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรื ออุปกรณ์ ต่อพ่วงอื่ นใด นอกเหนื อจากที่ เด็ม โก้
ได้จดั ไว้ให้ กรณี มีความจําเป็ นต้องติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรื ออุปกรณ์ต่อพ่วงเพิ่มเติม ให้แจ้ง
ผู ้ดู แ ลระบบเป็ นผู ้ด ํา เนิ น การให้ การติ ด ตั้ง ชุ ด โปรแกรม เปลี่ ย นแปลงโปรแกรมหรื อ อุ ป กรณ์
คอมพิวเตอร์ อื่นใดเพิ่มเติ ม หากก่อให้เกิ ดความเสี ยหายหรื อการละเมิ ดลิ ขสิ ทธิ์ พนักงานต้องเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงฝ่ ายเดียว
5.12 ห้ามมิให้พนักงานส่ ง E-mail แบบกระจายถึงทุกคนที่เป็ นสมาชิกเครื อข่ายโดยไม่จาํ เป็ น
5.13 หากพนักงานกระทําการล่วงละเมิด หรื อ พยามยามจะล่วงละเมิด หรื อกระทําความผิดนโยบายระบบ
เครื อข่ายและคอมพิวเตอร์ ผูด้ ูแลระบบเครื อข่ายและคอมพิวเตอร์ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะยกเลิกการใช้งาน
หรื อระงับการเชื่อมต่อและ/หรื อ การใช้งานใด ๆ ตามความเหมาะสม
•

6. ข้ อปฏิบัติสําหรับพนักงานเกี่ยวกับข้ อมูลส่ วนบุคคล
ในส่ วนการดําเนิ นการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่ วนบุคคล นอกจากข้อปฏิบตั ิในข้อ 5 แล้ว พนักงานยังต้อง
ปฏิบตั ิดงั นี้
6.1 พนักงานผูม้ ีสิทธิ เข้าถึ งข้อมูลส่ วนบุคคลของบุคคลในสถานะต่าง ๆ ที่อยู่ในความควบคุ มของเด็มโก้
เฉพาะพนักงานที่ มีตาํ แหน่ งหน้าที่ เกี่ ยวข้องกับข้อมู ลนั้นโดยที่เด็มโก้ จะกําหนดบัญชี ผูใ้ ช้งานและ
รหัสผ่านเฉพาะตําแหน่ งดังกล่าว ทั้งนี้ การกําหนดสิ ทธิ ของพนักงานดังกล่าวเป็ นไปตามระเบียบ
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานของสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.2 พนักงานที่มีตาํ แหน่ งหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของลู กค้า คู่คา้
หรื อบุคคลใดที่อยูใ่ นความควบคุมของเด็มโก้ และได้รับการกําหนดสิ ทธิ เพื่อเข้าถึงตามข้อ 6.1 จะต้อง
ไม่ เ ปิ ดเผยหรื อ กระทํา การใด ๆ ให้ พ นัก งานหรื อ บุ ค คลอื่ น ใดที่ ไ ม่มี สิ ท ธิ ล่ ว งรู ้ บ ัญ ชี ผู ใ้ ช้ง านและ
รหัสผ่านสําหรับการเข้าถึงข้อมูลส่ วนบุคคลดังกล่าว
6.3 ห้ามพนักงานใช้ระบบเครื อข่ายและคอมพิวเตอร์ เพื่อการเก็บรวบรวม ใช้หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล
ที่อยูใ่ นความควบคุมของเด็มโก้ โดยมิชอบหรื อโดยปราศจากอํานาจหน้าที่
6.4 นอกจากนี้ พนักงานยังต้องปฏิ บตั ิ ตามระเบียบและข้อกําหนดในนโยบายคุ ม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล
ความเป็ นส่ วนตัวสําหรับพนักงานของเด็มโก้ ด้วย
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7. ข้ อปฏิบัติสําหรับผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.1 ข้อปฏิบตั ิของผูด้ ูแลระบบเครื อข่ายและคอมพิวเตอร์
• ควบคุ ม ดู แลบํารุ งรั กษาและปรั บปรุ งเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ดีอยูเ่ สมอ
กรณี พบความผิดปรกติเกิดขึ้นในระบบ ผูด้ ูแลเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ มีอาํ นาจระงับการใช้เครื่ อง
คอมพิวเตอร์ หรื อระบบเครื อข่ายเพื่อป้องกันความเสี ยหายได้
• ไม่ใช้อาํ นาจหน้าที่ ของตนไปในการเข้าถึ งข้อมู ลที่ รับ หรื อส่ งผ่า นเครื อข่ายคอมพิว เตอร์ ซ่ ึ ง ตน
ไม่มีสิทธิ ในการเข้าถึ งข้อมูลนั้น และต้องไม่เปิ ดเผยข้อมูลที่ ตนได้รับมาจากหรื อเนื่ องจากการ
ปฏิ บตั ิ หน้าที่ ผูแ้ ลเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ซ่ ึ งข้อมูลดังกล่ าวเป็ นข้อมู ลที่ ไม่ควรเปิ ดเผยให้บุคคล
หนึ่งบุคคลใดทราบ
• จัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ โดยถื อปฏิ บต
ั ิตามพระราชบัญญัติวา่ ด้วยการกระทําผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์
• ควบคุ มดู แลซอฟต์แวร์ และโปรแกรมต่าง ๆ ที่ ติดตั้งบนเครื่ องคอมพิ วเตอร์ ส่ว นของพนัก งาน
ให้ถูกต้องตามลิขสิ ทธิ์ของซอฟต์แวร์ หรื อโปรแกรมที่ติดตั้งอยู่
• จัดทําคู่มือการใช้งานระบบเครื อข่ายและคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็ นแนวทางและวิธีปฏิบต
ั ิแก่ผใู ้ ช้งาน
ระบบ
• ปฏิบต
ั ิหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับเครื อข่ายตามที่ผบู ้ งั คับบัญชามอบหมาย
7.2 ข้อปฏิบตั ิสาํ หรับผูด้ ูแลระบบข้อมูล
• พัฒนา ปรับปรุ ง และบํารุ งรักษาระบบข้อมูล รวมทั้งต้องระบุขอ
้ กําหนดความปลอดภัย
• กําหนดสิ ทธิ การใช้งานของระบบ ก่อนการใช้งาน
• ควบคุมการติดตั้งซอฟต์แวร์ ต่าง ๆ ลงในระบบข้อมูลหรื อในเครื่ องคอมพิวเตอร์ ของพนักงานโดย
ไม่ให้กระทบต่อระบบหลักหรื อก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อระบบรวม
• ระงับการใช้งานระบบงานของพนักงาน เมื่อมีการตรวจสอบพบว่าใช้งานไม่ถูกต้องหรื อละเมิ ด
ข้อตกลงการใช้งาน
• จัดทําคู่มือการใช้งานระบบข้อมูล เพื่อเป็ นแนวทางและวิธีปฏิบต
ั ิให้แก่ผใู ้ ช้งานระบบ
• ปฏิบต
ั ิหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับระบบข้อมูลตามที่ผบู ้ งั คับบัญชามอบหมาย
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7.3 ข้อปฏิบตั ิสาํ หรับข้อมูลส่ วนบุคคล
ในส่ วนการดําเนิ นการที่ เกี่ ยวข้องกับข้อมู ลส่ วนบุ คคล นอกจากข้อปฏิ บตั ิ ในข้อ 7.1 และ 7.2 แล้ว
ผูด้ ูแลระบบเครื อข่ายและคอมพิวเตอร์ ผูด้ ูแลระบบข้อมูล ยังต้องปฏิบตั ิดงั นี้
7.3.1 ผูด้ ู แลระบบเครื อข่ายและคอมพิวเตอร์ ผูด้ ู แลระบบข้อมู ล จะต้องไม่เปิ ดเผยหรื อกระทําการ
ใด ๆ ให้พนักงานหรื อบุ คคลอื่ นใดที่ ไม่มีสิทธิ ล่วงรู ้ มาตรการใด ๆ ในการป้ องกันการเข้าถึ ง
ระบบหรื อข้อมูลในความดูแลของตน
7.3.2 หากการปฏิบตั ิหน้าที่ของผูด้ ูและระบบเครื อข่ายและคอมพิวเตอร์ ผูด้ ูแลระบบข้อมูล ทําให้เกิด
โอกาสหรื อมีความจําเป็ นต้องเข้าถึง ข้อมูลส่ วนบุคคลของบุคคลในสถานะต่าง ๆ ที่อยูใ่ นความ
ควบคุมของเด็มโก้จะต้องไม่เก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ อื่น
ใดนอกเหนือจากการปฏิบตั ิหน้าที่ในการดูแลระบบเครื อข่ายและคอมพิวเตอร์ หรื อระบบข้อมูล
เท่านั้น
7.3.3 ผูด้ ูแลระบบเครื อข่ายและคอมพิวเตอร์ ผูด้ ูแลระบบข้อมูล จะต้องดําเนิ นการรักษาความมัน่ คง
ปลอดภัยของข้อมูลส่ วนบุคคลในระบบที่อยู่ในความดู แลของตน ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
ตามกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล สําหรับผูด้ ูแลระบบเครื อข่ายและคอมพิวเตอร์ ผูด้ ูแล
ระบบข้อมู ล ที่ เป็ นพนัก งานของเด็ ม โก้ ต้องปฏิ บ ตั ิ ตามระเบี ย บและข้อกํา หนดในนโยบาย
คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลความเป็ นส่ วนตัวสําหรับพนักงานของเด็มโก้ดว้ ย

นโยบายนี้ได้รับการสอบทานจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564
นโยบายนี้ได้รับอนุมตั ิในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564
นโยบายการใช้ระบบเครื อข่ายและคอมพิวเตอร์ : พฤษภาคม 2564
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