ระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จากัด
ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
พ.ศ. 2554
***********************
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 58 (9) และข้อ 83 (13) ทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จากัด ชุดที่ 38 ครัง้ ที่ 5/2554 เมือ่ วันศุกร์ท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2554
ได้มมี ติให้กาหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จากัด ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2554 ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จากัด ว่าด้วยการรักษา
ความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2554”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตัง้ แต่ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2554 เป็ นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิก ระเบียบ ประกาศ คาสัง่ และมติอ่นื ใดในส่วนทีก่ าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือ
ซึง่ ขัด หรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4. ในระเบียบนี้
“สหกรณ์”
หมายถึง
สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จากัด
“ผูบ้ ริหารสหกรณ์”
หมายถึง
คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
วชิรพยาบาล จากัด
“ประธานกรรมการ”
หมายถึง
ประธานกรรมการดาเนินการสหกรณ์
ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จากัด
“ผูจ้ ดั การ”
หมายถึง
ผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จากัด
“ผูด้ ูแลระบบ”
หมายถึง
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
“ผูใ้ ช้งาน”
หมายถึง
เจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จากัด
หมวดที่ 1
ว่าด้วยการพิสูจน์ตวั ตน
(ACCOUNTABILITY, IDENTIFICATION AND AUTHENTICATION)
ข้อ 5. ผูใ้ ช้งานมีหน้าทีใ่ นการป้ องกัน ดูแลรักษาข้อมูลบัญชีช่อื ผูใ้ ช้งาน (USERNAME) และรหัสผ่าน
(PASSWORD) โดยผูใ้ ช้งานแต่ละคนต้องมีบญั ชีช่อื ผูใ้ ช้งาน (USERNAME) ของตนเอง ห้ามใช้ร่วมกับผูอ้ ่นื รวมทัง้
ห้ามทาการเผยแพร่ แจกจ่าย หรือกระทาการใด ๆ ทาให้ผูอ้ ่นื ล่วงรูร้ หัสผ่าน (PASSWORD)
ข้อ 6. ผูใ้ ช้งานต้องรับผิดชอบต่อการกระทาใด ๆ ทีเ่ กิดจากบัญชีของผูใ้ ช้งาน (USERNAME) ไม่ว่า
การกระทานัน้ จะเกิดจากผูใ้ ช้งานหรือไม่ก็ตาม

ข้อ 7. ผูใ้ ช้งานต้องตัง้ รหัสผ่านให้เกิดความปลอดภัย โดยรหัสผ่านประกอบด้วยตัวอักษรไม่นอ้ ยกว่า
8 ตัวอักษร ซึง่ ต้องประกอบด้วยตัวเลข (NUMERICAL CHARACTER) ตัวอักษร (ALPHABET) และตัวอักษร
พิเศษ (SPECIAL CHARACTER)
ข้อ 8. ผูใ้ ช้งานต้องไม่ใช้งานรหัสผ่านซึง่ เคยใช้มาแล้ว อย่างน้อย 5 รหัสผ่าน
ข้อ 9. ผูใ้ ช้งานต้องเปลีย่ นรหัสผ่าน (PASSWORD) ทุก ๆ 60 วันหรือทุกครัง้ ทีม่ กี ารแจ้งเตือนให้เปลีย่ น
รหัสผ่าน
ข้อ 10. ผูใ้ ช้งานต้องทาการพิสูจน์ตวั ตนทุกครัง้ ก่อนทีจ่ ะใช้ทรัพย์สนิ หรือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของสหกรณ์และหากการพิสูจน์ตวั ตนนัน้ มีปญั หา ไม่ว่าจะเกิดจากรหัสผ่าน การโดนล็อคก็ดี หรือเกิดจาก
ความผิดพลาดใด ๆ ก็ดี ผูใ้ ช้งานต้องแจ้งให้ผูด้ ูแลระบบทราบทันที โดย
10.1 คอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ (NOTEBOOK) ต้องทาการพิสูจน์ตวั ตนในระดับไบออส (BIOS)
ก่อนการใช้งาน
10.2 คอมพิวเตอร์ทกุ ประเภท ก่อนการเข้าถึงระบบปฏิบตั กิ ารต้องทาการพิสูจน์ตวั ตน
ทุกครัง้
10.3 การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์อ่นื ในเครือข่ายจะต้องทาการพิสูจน์ตวั ตนทุกครัง้
10.4 การใช้งานอินเทอร์เน็ต (INTERNET) ต้องทาการพิสูจน์ตวั ตนและต้องมีการบันทึก
ข้อมูลซึง่ สามารถบ่งบอกตัวตนบุคคลผูใ้ ช้งานได้
10.5 เมือ่ ผูใ้ ช้งานไม่อยู่ท่เี ครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ทกุ เครื่องต้องทาการล็อค
หน้าจอทุกครัง้ และต้องทาการพิสูจน์ตวั ตนก่อนการใช้งานทุกครัง้
10.6 เครื่องคอมพิวเตอร์ทกุ เครื่องต้องทาการตัง้ เวลาพักหน้าจอ (SCREEN SAVER) โดยตัง้
เวลาอย่างน้อย 15 นาที
หมวดที่ 2
ว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สนิ
(ASSETS MANAGEMENT)
ข้อ 11. ผูใ้ ช้งานต้องไม่เข้าไปในห้องคอมพิวเตอร์แม่ขา่ ย (SERVER) สหกรณ์ทเ่ี ป็ นเขตหวงห้ามโดย
เด็ดขาด เว้นแต่ได้รบั อนุญาตจากผูด้ ูแลระบบ
ข้อ 12. ผูใ้ ช้งานต้องไม่นาอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนใดออกจากห้องคอมพิวเตอร์แม่ขา่ ย (SERVER) เว้นแต่
จะได้รบั อนุ ญาตจากผูด้ ูแลระบบ
ข้อ 13. ผูใ้ ช้งานต้องไม่นาเครื่องมือ หรืออุปกรณ์อ่นื ใดเชื่อมเข้าเครือข่ายเพือ่ การประกอบธุรกิจ
ส่วนบุคคล
ข้อ 14. ผูใ้ ช้งานต้องไม่ใช้ หรือลบแฟ้ มข้อมูลของผูอ้ ่นื ไม่ว่ากรณีใด ๆ
ข้อ 15. ผูใ้ ช้งานต้องไม่คดั ลอกหรือทาสาเนาแฟ้ มข้อมูลทีม่ ลี ขิ สิทธิ์กากับการใช้งาน ก่อนได้รบั อนุญาต
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ข้อ 16. ผูใ้ ช้งานมีหน้าที่ตอ้ งรับผิดชอบต่อทรัพย์สนิ ทีส่ หกรณ์มอบไว้ให้ใช้งานเสมือนหนึ่งเป็ น
ทรัพย์สนิ ของผูใ้ ช้งานเอง โดยบรรดารายการทรัพย์สนิ (ASSET LISTS) ทีผ่ ูใ้ ช้งานต้องรับผิดชอบจะอยู่แนบท้าย
เอกสารข้อบังคับนี้ การรับหรือคืนทรัพย์สนิ จะถูกบันทึกและตรวจสอบทุกครัง้ โดยเจ้าหน้าที่ทส่ี หกรณ์มอบหมาย
ข้อ 17. กรณีทางานนอกสถานที่ผูใ้ ช้งานต้องดูแลและรับผิดชอบทรัพย์สนิ ของสหกรณ์ทไ่ี ด้รบั
มอบหมาย
ข้อ 18. ผูใ้ ช้งานมีหน้าที่ตอ้ งชดใช้ค่าเสียหายไม่ว่าทรัพย์สนิ นัน้ จะชารุด หรือสูญหายตามมูลค่า
ทรัพย์สนิ หากความเสียหายนัน้ เกิดจากความประมาทของผูใ้ ช้งาน
ข้อ 19. ผูใ้ ช้งานต้องไม่ให้ผูอ้ ่นื ยืมคอมพิวเตอร์ หรือโน้ตบุก๊ ไม่ว่ากรณีใด ๆ เว้นแต่การยืมนัน้ ได้รบั
การอนุมตั เิ ป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากผูม้ อี านาจ
ข้อ 20. ทรัพย์สนิ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ทีส่ หกรณ์จดั เตรียมไว้ให้ใช้งานมีวตั ถุประสงค์
เพือ่ การใช้งานของสหกรณ์เท่านัน้ ห้ามมิให้ผูใ้ ช้งานนาทรัพย์สนิ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ไปใช้ใน
กิจกรรมที่สหกรณ์ไม่ได้กาหนด หรือทาให้เกิดความเสียหายต่อสหกรณ์
ข้อ 21. ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการละเมิดตามข้อ 16 ให้ถอื เป็ นความผิดส่วนบุคคลโดยผูใ้ ช้งาน
ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายทีเ่ กิดขึ้น
หมวดที่ 3
ว่าด้วยการบริหารจัดการข้อมูลองค์กร
(CORPORATE MANAGEMENT)
ข้อ 22. ผูใ้ ช้งานต้องตระหนักและระมัดระวังต่อการใช้งานข้อมูล ไม่ว่าข้อมูลนัน้ จะเป็ นของสหกรณ์
หรือเป็ นข้อมูลของบุคคลภายนอก
ข้อ 23. ข้อมูลทัง้ หลายทีอ่ ยู่ภายในทรัพย์สนิ ของสหกรณ์ ถือเป็ นทรัพย์สนิ ของสหกรณ์ ห้ามไม่ให้
ทาการเผยแพร่ เปลีย่ นแปลง ทาซา้ หรือทาลาย โดยไม่ได้รบั อนุญาตจากผูบ้ ริหารสหกรณ์
ข้อ 24. ผูใ้ ช้งานมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและรับผิดชอบต่อข้อมูลของสหกรณ์ หรือข้อมูลของ
ผูร้ บั บริการ หากเกิดการสูญหาย โดยนาไปใช้ในทางทีผ่ ดิ การเผยแพร่โดยไม่รบั อนุญาต ผูใ้ ช้งานต้องมี
ส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อความเสียหายนัน้ ด้วย
ข้อ 25. ผูใ้ ช้งานต้องป้ องกัน ดูแล รักษาไว้ซง่ึ ความลับ ความถูกต้อง และความพร้อมใช้ของข้อมูล
ข้อ 26. ผูใ้ ช้งานมีสทิ ธิโดยชอบธรรมทีจ่ ะเก็บ รักษา ใช้งานและป้ องกันข้อมูลส่วนบุคคลตาม
เห็นสมควร สหกรณ์จะให้การสนับสนุ นและเคารพต่อสิทธิ์ส่วนบุคคล และไม่อนุ ญาตให้บคุ คลหนึ่งบุคคลใด
ทาการละเมิดต่อข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รบั อนุ ญาตจากผูใ้ ช้งานทีค่ รอบครองข้อมูลนัน้ ยกเว้นในกรณีท่ี
สหกรณ์ตอ้ งการตรวจสอบข้อมูลหรือ คาดว่าข้อมูลนัน้ เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ ซึง่ สหกรณ์อาจแต่งตัง้ ให้ผูท้ าหน้าที่
ตรวจสอบ ทาการตรวจสอบข้อมูลเหล่านัน้ ได้ตลอดเวลา โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ผูใ้ ช้งานทราบ
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หมวดที่ 4
ว่าด้วยการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(IT INFRASTRUCTURE MANAGEMENT)
ข้อ 27. ผูใ้ ช้งานมีสทิ ธิทจ่ี ะพัฒนาโปรแกรมหรือฮาร์ดแวร์ใด ๆ แต่ตอ้ งไม่ดาเนินการ ดังนี้
27.1 พัฒนาโปรแกรมหรือฮาร์ดแวร์ใด ๆ ทีจ่ ะทาลายกลไกรักษาความปลอดภัยระบบรวมทัง้
การกระทาในลักษณะเป็ นการแอบใช้รหัสผ่าน การลักลอบทาสาเนาข้อมูลบุคคลอื่นหรือแกะรหัสผ่านของบุคคล
อื่น
27.2 พัฒนาโปรแกรมหรือฮาร์ดแวร์ใด ๆ ซึง่ ทาให้ผูใ้ ช้มสี ทิ ธิและลาดับความสาคัญใน
การครอบครองทรัพยากรระบบมากกว่าผูใ้ ช้อ่นื
27.3 พัฒนาโปรแกรมใดทีจ่ ะทาซา้ ตัวโปรแกรมหรือแฝงตัวโปรแกรมไปกับโปรแกรมอื่น
ในลักษณะเช่นเดียวกับหนอน หรือไวรัสคอมพิวเตอร์
27.4 พัฒนาโปรแกรมหรือฮาร์ดแวร์ใด ๆ ทีจ่ ะทาลายระบบจากัดสิทธิ์การใช้ (LICENSE)
ซอฟต์แวร์
27.5 นาเสนอข้อมูลทีผ่ ดิ กหหมาย ละเมิดลิขสิทธิ์แสดงข้อความรูปภาพไม่เหมาะสม หรือ
ขัดต่อศีลธรรมประเพณีอนั ดีงามของประเทศไทย กรณีทผ่ี ูใ้ ช้สร้างเว็บเพจบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ข้อ 28. ห้ามติดตัง้ อุปกรณ์หรือกระทาการใดเพือ่ ให้สามารถเข้าถึงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
สหกรณ์โดยไม่ได้รบั อนุ ญาตจากผูม้ อี านาจ
หมวดที่ 5
ว่าด้วยซอฟต์แวร์และลิขสิทธิ์
(SOFTWARE LICENSING AND INTELLECTUAL PROPERTY)
ข้อ 29. สหกรณ์ ได้ให้ความสาคัญต่อเรื่องทรัพย์สนิ ทางปัญญา ดังนัน้ ซอฟต์แวร์ท่สี หกรณ์อนุ ญาต
ให้ใช้งานหรือทีส่ หกรณ์ มีลขิ สิทธิ์ ผูใ้ ช้งานสามารถขอใช้งานได้ตามหน้าทีค่ วามจาเป็ น และสหกรณ์หา้ มไม่ให้
ผูใ้ ช้งานทาการติดตัง้ หรือใช้งานซอฟต์แวร์อ่นื ใดทีไ่ ม่มลี ขิ สิทธิ์ หากมีการตรวจสอบพบความผิดฐานละเมิด
ลิขสิทธิ์ สหกรณ์ถอื ว่าเป็ นความผิดส่วนบุคคล ผูใ้ ช้งานจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียว
ข้อ 30. ซอฟต์แวร์ (SOFTWARE) ทีส่ หกรณ์ได้จดั เตรียมไว้ให้ผูใ้ ช้งาน ถือเป็ นสิง่ จาเป็ นต่อการทางาน
ห้ามมิให้ผูใ้ ช้งานทาการติดตัง้ ถอดถอน เปลีย่ นแปลง แก้ไข หรือทาสาเนาเพือ่ นาไปใช้งานทีอ่ ่นื
หมวดที่ 6
การป้ องกันโปรแกรมไม่ประสงค์ดี
(PREVENTING MALWARE)
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ข้อ 31. คอมพิวเตอร์ของผูใ้ ช้งานติดตัง้ โปรแกรมป้ องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ (ANTIVIRUS) ตามที่
สหกรณ์ได้ประกาศให้ใช้ เว้นแต่คอมพิวเตอร์นนั้ เป็ นเครื่องเพือ่ การศึกษา พัฒนา ระบบป้ องกัน โดยต้อง
ได้รบั อนุญาตจากผูบ้ ริหารสหกรณ์
ข้อ 32. บรรดาข้อมูล ไฟล์ ซอฟต์แวร์ หรือสิง่ อื่นใด ที่ได้รบั จากผูใ้ ช้งานอื่นต้องได้รบั การตรวจสอบ
ไวรัสคอมพิวเตอร์และโปรแกรมไม่ประสงค์ดีก่อนนามาใช้งานหรือเก็บบันทึกทุกครัง้
ข้อ 33. ผูใ้ ช้งานต้องทาการปรับปรุงข้อมูล สาหรับตรวจสอบและปรับปรุงระบบปฏิบตั กิ าร (UPDATE
PATCH) ให้ใหม่เสมอ เพือ่ เป็ นการป้ องกันความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึ้น
ข้อ 34. ผูใ้ ช้งานต้องพึงระวังไวรัสและโปรแกรมไม่พงึ ประสงค์ดีตลอดเวลา รวมทัง้ เมือ่ พบสิง่ ผิดปกติ
ผูใ้ ช้งานต้องแจ้งเหตุแก่ผูด้ ูแลระบบ
ข้อ 35. เมือ่ ผูใ้ ช้งานพบว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ตดิ ไวรัส ผูใ้ ช้งานต้องไม่เชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์เข้า
สู่เครือข่าย และต้องแจ้งแก่ผูด้ ูแลระบบ
ข้อ 36. ห้ามลักลอบทาสาเนา เปลีย่ นแปลง ลบทิ้ง ซึง่ ข้อมูล ข้อความ เอกสาร หรือสิง่ ใด ๆ ทีเ่ ป็ น
ทรัพย์สนิ ของสหกรณ์ หรือของผูอ้ ่นื โดยไม่ได้รบั อนุ ญาตจากผูม้ อี านาจ
ข้อ 37. ห้ามทาการเผยแพร่ไวรัสคอมพิวเตอร์ มัลแวร์ หรือโปรแกรมอันตรายใด ๆ ทีอ่ าจก่อให้เกิด
ความเสียหายมาสู่ทรัพย์สนิ ของสหกรณ์
หมวดที่ 7
การรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายไร้สาย
(WIRELESS POLICY)
ข้อ 38. ผูด้ ูแลระบบ (SYSTEM ADMINISTRATOR) ต้องควบคุมสัญญาณของอุปกรณ์กระจายสัญญาณ
(ACCESS POINT) ให้รวั ่ ไหลออกนอกพื้นทีใ่ ช้งานระบบเครือข่ายไร้สายน้อยทีส่ ุด
ข้อ 39. ผูด้ ูแลระบบ (SYSTEM ADMINISTRATOR) ควรทาการเปลีย่ นค่า SSID (SERVICE SET
IDENTIFIER) ทีถ่ กู กาหนดเป็ นค่าโดยปริยาย (DEFAULT) มาจากผูผ้ ลิตทันทีทน่ี าอุปกรณ์กระจายสัญญาณ
(ACCESS POINT) มาใช้งาน
ข้อ 40. ผูด้ ูแลระบบ (SYSTEM ADMINISTRATOR) ต้องกาหนดค่า WEP (WIRED EQUIVALENT
PRIVACY) หรือ WPA (WI-FI PROTECTED ACCESS) ในการเข้ารหัสข้อมูลระหว่าง WIRELESS LAN CLIENT
และอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (ACCESS POINT) และควรกาหนดค่าให้ไม่แสดงชื่อระบบเครือข่ายไร้สาย
ข้อ 41. ผูด้ ูแลระบบ (SYSTEM ADMINISTRATOR) ควรเลือกใช้วธิ กี ารควบคุม MAC ADDRESS
(MEDIA ACCESS CONTROL ADDRESS) และชื่อผูใ้ ช้ (USERNAME) รหัสผ่าน (PASSWORD) ของผูใ้ ช้บริการทีม่ ี
สิทธิ์ในการเข้าใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย โดยจะอนุญาตเฉพาะอุปกรณ์ทม่ี ี MAC ADDRESS (MEDIA
ACCESS CONTROL ADDRESS) และชื่อผูใ้ ช้ (USERNAME) รหัสผ่าน (PASSWORD) ตามที่กาหนดไว้เท่านัน้
ให้เข้าใช้ระบบเครือข่ายไร้สายได้อย่างถูกต้อง
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ข้อ 42. ผูด้ ูแลระบบ (SYSTEM ADMINISTRATOR) ควรมีการติดตัง้ ไฟร์วอลล์ (FIREWALL) ระหว่าง
ระบบเครือข่ายไร้สายกับระบบเครือข่ายภายในหน่วยงาน
ข้อ 43. ผูด้ ูแลระบบ (SYSTEM ADMINISTRATOR) ควรกาหนดให้ผูใ้ ช้บริการในระบบเครือข่ายไร้สาย
ติดต่อสือ่ สารได้เฉพาะกับ VPN (VIRTUAL PRIVATE NETWORK) เพือ่ ช่วยป้ องกันการบุกรุกในระบบเครือข่าย
ไร้สาย
ข้อ 44. ผูด้ ูแลระบบ (SYSTEM ADMINISTRATOR) ควรใช้ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ตรวจสอบการรักษา
ความปลอดภัยของระบบเครือข่ายไร้สายเพือ่ คอยตรวจสอบและบันทึกเหตุการณ์ทน่ี ่าสงสัยเกิดขึ้นในระบบ
เครือข่ายไร้สาย และจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบทุก 3 เดือน และในกรณีทต่ี รวจสอบพบการใช้งานระบบ
เครือข่ายไร้สายทีผ่ ดิ ปกติ ให้ผูด้ ูแลระบบ (SYSTEM ADMINISTRATOR) รายงานต่อผูจ้ ดั การสหกรณ์ทราบทันที
ข้อ 45. ผูด้ ูแลระบบ (SYSTEM ADMINISTRATOR) ต้องควบคุมดูแลไม่ให้บคุ คลหรือหน่วยงาน
ภายนอกทีไ่ ม่ได้รบั อนุญาตใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายในการเข้าสู่ระบบอินทราเน็ต (INTRANET) และฐานข้อมูล
ภายในต่าง ๆ ของหน่วยงาน
หมวดที่ 8
การรักษาความปลอดภัยของไฟร์วอลล์
(FIREWALL POLICY)
ข้อ 46. สหกรณ์มหี น้าทีใ่ นการบริหารจัดการ การติดตัง้ และกาหนดค่าของไฟร์วอลล์ทงั้ หมด
ข้อ 47. การกาหนดค่าเริ่มต้นพื้นฐานของทุกเครือข่ายจะต้องเป็ นการปฏิเสธทัง้ หมด
ข้อ 48. ทุกเส้นทางเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและบริการอินเทอร์เน็ตทีไ่ ม่อนุ ญาตตามนโยบาย จะต้อง
ถูกบล็อก (BLOCK) โดยไฟร์วอลล์
ข้อ 49. ผูใ้ ช้งานอินเทอร์เน็ตจะต้องมีการ LOGIN ACCOUNT ก่อนการใช้งานทุกครัง้
ข้อ 50. ค่าการเปลีย่ นแปลงทัง้ หมดในไฟร์วอลล์ เช่น ค่าพารามิเตอร์ การกาหนดค่าใช้บริการ และ
การเชื่อมต่อทีอ่ นุญาต จะต้องมีการบันทึกการเปลีย่ นแปลงทุกครัง้
ข้อ 51. การเข้าถึงตัวอุปกรณ์ไฟร์วอลล์ จะต้องสามารถเข้าถึงได้เฉพาะผูท้ ่ไี ด้รบั มอบหมายให้ดูแล
จัดการเท่านัน้
ข้อ 52. ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ทเ่ี ข้าออกอุปกรณ์ไฟร์วอลล์ จะต้องส่งค่าไปจัดเก็บทีอ่ ุปกรณ์
จัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ โดยจะต้องจัดเก็บข้อมูลจราจรไม่นอ้ ยกว่า 90 วัน
ข้อ 53. การกาหนดนโยบายในการให้บริการอินเทอร์เน็ตกับเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายจะเปิ ดพอร์ต
การเชื่อมต่อพื้นฐานของโปรแกรมทัว่ ไป ที่ทางสหกรณ์อนุญาตให้ใช้งาน ซึง่ หากมีความจาเป็ นที่จะใช้งานพอร์ต
การเชื่อมต่อนอกเหนือทีก่ าหนด จะต้องได้รบั ความยินยอมจากสหกรณ์ก่อน
ข้อ 54. การกาหนดค่าการให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ขา่ ยในส่วนของเครือข่าย จะต้องกาหนดค่า
อนุญาตเฉพาะพอร์ตการเชื่อมต่อทีจ่ าเป็ นต่อการให้บริการเท่านัน้ โดยข้อนโยบายจะต้องถูกระบุให้กบั เครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ขา่ ยเป็ นรายเครื่องทีใ่ ห้บริการจริง
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ข้อ 55. จะต้องมีการสารองข้อมูลการกาหนดค่าต่าง ๆ ของอุปกรณ์ไฟร์วอลล์เป็ นประจาทุกสัปดาห์
หรือทุกครัง้ ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงค่า
ข้อ 56. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทีใ่ ห้บริการระบบงานสารสนเทศต่าง ๆ จะต้องไม่อนุญาตให้มกี าร
เชื่อมต่อเพือ่ ใช้งานอินเทอร์เน็ต เว้นแต่มคี วามจาเป็ น โดยจะต้องกาหนดเป็ นกรณีไป
ข้อ 57. สหกรณ์ มีสทิ ธิทจ่ี ะระงับหรือบล็อกการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายทีม่ พี ฤติกรรม
การใช้งานทีผ่ ดิ นโยบาย หรือเกิดจากการทางานของโปรแกรมที่มคี วามเสีย่ งต่อความปลอดภัย จนกว่าจะได้รบั
การแก้ไข
ข้อ 58. การเชื่อมต่อในลักษณะของการ REMOTE LOGIN จากภายนอกมายังเครื่องแม่ขา่ ย หรือ
อุปกรณ์เครือข่ายภายใน จะต้องบันทึกรายการของการดาเนินการตามแบบการขออนุ ญาตดาเนินการเกี่ยวกับ
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่าย และจะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากสหกรณ์ก่อน
ข้อ 59. ผูล้ ะเมิดนโยบายด้านความปลอดภัยของไฟร์วอลล์ จะถูกระงับการใช้งานอินเทอร์เน็ตทันที
หมวดที่ 9
การรักษาความปลอดภัยของอีเมล์
(E-MAIL POLICY)
ข้อ 60. ในการลงทะเบียนบัญชีผูใ้ ช้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-MAIL) ต้องทาการกรอกข้อมูล
คาขอเข้าใช้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-MAIL) ของหน่วยงานโดยยื่นคาขอกับเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์
ข้อ 61. เมือ่ ได้รบั รหัสผ่าน (PASSWORD) ครัง้ แรกในการเข้าระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-MAIL)
และเมือ่ มีการเข้าสู่ระบบในครัง้ แรกนัน้ ควรเปลีย่ นรหัสผ่าน (PASSWORD) โดยทันที
ข้อ 62. ไม่ควรบันทึกหรือเก็บรหัสผ่าน (PASSWORD) ไว้ในระบบคอมพิวเตอร์
ข้อ 63. ควรเปลีย่ นรหัสผ่าน (PASSWORD) ทุก 3 – 6 เดือน
ข้อ 64. ไม่ควรใช้ทอ่ี ยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-MAIL ADDRESS) ของผูอ้ ่นื เพือ่ อ่านหรือรับหรือส่ง
ข้อความ ยกเว้นแต่จะได้รบั การยินยอมจากเจ้าของผูใ้ ช้บริการและให้ถอื ว่าเจ้าของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
(E-MAIL) เป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่อการใช้งานในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-MAIL) ของตน
ข้อ 65. หลังจากการใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-MAIL) เสร็จสิ้นควรลงบันทึกออก
(LOGOUT) ทุกครัง้
ข้อ 66. การส่งข้อมูลที่เป็ นความลับ ไม่ควรระบุความสาคัญของข้อมูลลงในหัวข้อจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (E-MAIL)
หมวดที่ 10
การรักษาความปลอดภัยของอินเทอร์เน็ ต
(INTERNET SECURITY POLICY)
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ข้อ 67. ไม่ใช้ระบบอินเทอร์เน็ต (INTERNET) ของหน่วยงาน เพื่อหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เป็ นการ
ส่วนบุคคล และทาการเข้าสู่เว็บไซต์ทไ่ี ม่เหมาะสม เช่น เว็บไซต์ทข่ี ดั ต่อศีลธรรม เว็บไซต์ทม่ี เี นื้อหาอันอาจ
กระทบกระเทือนหรือเป็ นภัยต่อการรักษาความมัน่ คงและความปลอดภัยต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์
หรือเว็บไซต์ท่เี ป็ นภัยต่อสังคม หรือละเมิดสิทธิ์ของผูอ้ ่นื หรือข้อมูลทีอ่ าจก่อให้เกิดความเสียหายให้กบั
หน่วยงาน
ข้อ 68. ห้ามเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญทีเ่ ป็ นความลับเกี่ยวกับงานของหน่วยงานที่ยงั ไม่ได้ประกาศอย่างเป็ น
ทางการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (INTERNET)
ข้อ 69. ระมัดระวังการดาวน์โหลด โปรแกรมใช้งานจากระบบอินเทอร์เน็ต (INTERNET) การดาวน์
โหลด การอัพเดท (UPDATE) โปรแกรมต่าง ๆ ต้องเป็ นไปโดยไม่ละเมิดลิขสิทธิ์
ข้อ 70. ในการใช้งานกระดานสนทนาอิเล็กทรอนิกส์ ไม่เปิ ดเผยข้อมูลทีส่ าคัญและเป็ นความลับของ
หน่วยงาน
ข้อ 71. ในการใช้งานกระดานสนทนาอิเล็กทรอนิกส์ ไม่เสนอความคิดเห็น หรือใช้ขอ้ ความทีย่ วั ่ ยุ
ให้รา้ ย ทีจ่ ะทาให้เกิดความเสือ่ มเสียต่อชื่อเสียงของหน่วยงาน การทาลายความสัมพันธ์กบั บุคลากรของ
หน่วยงานอื่น ๆ
ข้อ 72. หลังจากใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต (INTERNET) เสร็จแล้วให้ปิดเว็บเบราเซอร์เพือ่ ป้ องกัน
การเข้าใช้งานโดยบุคคลอื่น ๆ
หมวดที่ 11
การรักษาความปลอดภัยของการควบคุมการเข้าถึงระบบ
(ACCESS CONTROL POLICY)
การควบคุมการเข้าถึงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้อ 73. สหกรณ์ กาหนดมาตรการควบคุมการเข้าใช้งาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน
เพือ่ ดูแลรักษาความปลอดภัย โดยที่บคุ คลจากหน่วยงานภายนอกทีต่ อ้ งการสิทธิ์ในการเข้าใช้งานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของหน่วยงานจะต้องขออนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อผูจ้ ดั การสานักงานสหกรณ์
ข้อ 74. ผูด้ ูแลระบบ (SYSTEM ADMINISTRATOR) ต้องกาหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลและระบบข้อมูลให้
เหมาะสมกับการเข้าใช้งานของผูใ้ ช้งานระบบและหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของเจ้าหน้าทีใ่ นการปฏิบตั งิ านก่อนเข้าใช้
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทัง้ มีการทบทวนสิทธิ์การเข้าถึงอย่างสมา่ เสมอ
ข้อ 75. ผูด้ ูแลระบบ (SYSTEM ADMINISTRATOR) ควรจัดให้มกี ารติดตัง้ ระบบบันทึกและติดตาม
การใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานและตรวจตราการละเมิดความปลอดภัย ที่มตี ่อระบบข้อมูล
ข้อ 76. ผูด้ ูแลระบบ (SYSTEM ADMINISTRATOR) ต้องจัดให้มกี ารบันทึกรายละเอียดการเข้าถึงระบบ
การแก้ไขเปลีย่ นแปลงสิทธิ์ต่างๆ และการผ่านเข้า-ออกสถานทีต่ งั้ ของระบบ ของทัง้ ผูท้ ไ่ี ด้รบั อนุญาตและไม่ได้รบั
อนุญาตเพือ่ เป็ นหลักฐานในการตรวจสอบ
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การบริหารจัดการการเข้าถึงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้อ 77. ผูด้ ูแลระบบ (SYSTEM ADMINISTRATOR) ต้องกาหนดการลงทะเบียนบุคลากรใหม่ของ
สหกรณ์ ควรกาหนดให้มขี นั้ ตอนปฏิบตั อิ ย่างเป็ นทางการเพือ่ ให้มสี ทิ ธิ์ต่าง ๆ ในการใช้งานตามความจาเป็ น
รวมทัง้ ขัน้ ตอนปฏิบตั สิ าหรับการยกเลิกสิทธิ์การใช้งาน เช่น การลาออก หรือการเปลีย่ นตาแหน่งงานภายใน
หน่วยงาน เป็ นต้น
ข้อ 78. ผูด้ ูแลระบบ (SYSTEM ADMINISTRATOR) ต้องกาหนดการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทีส่ าคัญ เช่น ระบบคอมพิวเตอร์โปรแกรมประยุกต์ (APPLICATION) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-MAIL) ระบบ
เครือข่ายไร้สาย (WIRELESS LAN) ระบบอินเทอร์เน็ต (INTERNET) เป็ นต้น โดยต้องให้สทิ ธิ์เฉพาะการ
ปฏิบตั งิ านในหน้าทีแ่ ละต้องได้รบั ความเห็นชอบจากผูบ้ ริหารสหกรณ์เป็ นลายลักษณ์อกั ษร รวมทัง้ ต้องทบทวน
สิทธิ์ดงั กล่าวอย่างสมา่ เสมอ
ข้อ 79. ผูด้ ูแลระบบ (SYSTEM ADMINISTRATOR) ต้องบริหารจัดการสิทธิ์การใช้งานระบบและ
รหัสผ่านของบุคลากร ดังต่อไปนี้
79.1 กาหนดการเปลีย่ นแปลงและการยกเลิกรหัสผ่าน (PASSWORD) เมือ่ ผูใ้ ช้งานระบบ
ลาออก หรือพ้นจากตาแหน่ง หรือยกเลิกการใช้งาน
79.2 ส่งมอบรหัสผ่าน (PASSWORD) ชัว่ คราวให้กบั ผูใ้ ช้บริการด้วยวิธกี ารที่ปลอดภัย
ควรหลีกเลีย่ งการใช้บคุ คลอื่นหรือการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-MAIL) ทีไ่ ม่มกี ารป้ องกันในการส่งรหัสผ่าน
(PASSWORD)
79.3 ควรกาหนดให้ผูใ้ ช้บริการตอบยืนยันการได้รบั รหัสผ่าน (PASSWORD)
79.4 ควรกาหนดให้ผูใ้ ช้งานไม่บนั ทึกหรือเก็บรหัสผ่าน (PASSWORD) ไว้ในระบบ
คอมพิวเตอร์ในรูปแบบทีไ่ ม่ได้ป้องกันการเข้าถึง
79.5 กาหนดชื่อผูใ้ ช้หรือรหัสผูใ้ ช้งานต้องไม่ซา้ กัน
79.6 ในกรณีมคี วามจาเป็ นต้องให้สทิ ธิ์พเิ ศษกับผูใ้ ช้งานทีม่ สี ทิ ธิ์สูงสุด ผูใ้ ช้งานนัน้ จะต้อง
ได้รบั ความเห็นชอบและอนุมตั จิ ากผูบ้ ริหารสหกรณ์ โดยมีการกาหนดระยะเวลาการใช้งานและระงับการใช้งาน
ทันทีเมือ่ พ้นระยะเวลาดังกล่าวหรือพ้นจากตาแหน่ง และมีการกาหนดสิทธิ์พเิ ศษทีไ่ ด้รบั ว่าเข้าถึงได้ถงึ ระดับใด
ได้บา้ ง และต้องกาหนดให้รหัสผูใ้ ช้งานต่างจากรหัสผูใ้ ช้งานปกติ
ข้อ 80. ผูด้ ูแลระบบ (SYSTEM ADMINISTRATOR) ต้องบริหารจัดการการเข้าถึงข้อมูลตามประเภท
ชัน้ ความลับ ในการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลแต่ละประเภทชัน้ ความลับทัง้ การเข้าถึงโดยตรงและการเข้าถึงผ่าน
ระบบงาน รวมถึงวิธกี ารทาลายข้อมูลแต่ละประเภทชัน้ ความลับ ดังต่อไปนี้
80.1 ต้องควบคุมการเข้าถึงข้อมูลแต่ละประเภทชัน้ ความลับทัง้ การเข้าถึงโดยตรงและ
การเข้าถึงผ่านระบบงาน
80.2 ต้องกาหนดรายชื่อผูใ้ ช้ (USERNAME) และรหัสผ่าน (PASSWORD) เพือ่ ใช้ใน
การตรวจสอบตัวตนจริงของผูใ้ ช้ขอ้ มูลในแต่ละชัน้ ความลับของข้อมูล
80.3 ควรกาหนดระยะเวลาการใช้งานและระงับการใช้งานทันทีเมือ่ พ้นระยะเวลาดังกล่าว
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80.4 การรับ-ส่งข้อมูลสาคัญผ่านระบบเครือข่ายสาธารณะ ควรได้รบั การเข้ารหัส
(ENCRYPTION) ทีเ่ ป็ นมาตรฐานสากล เช่น SSL VPN หรือ XML ENCRYPTION เป็ นต้น
80.5 ควรกาหนดการเปลีย่ นรหัสผ่าน (PASSWORD) ตามระยะเวลาทีก่ าหนดของระดับ
ความสาคัญของข้อมูล
80.6 ควรกาหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในกรณีทน่ี าเครื่องคอมพิวเตอร์
ออกนอกพื้นที่ของหน่วยงาน เช่น ส่งเครื่องคอมพิวเตอร์ไปตรวจซ่อม ควรสารองและลบข้อมูลทีเ่ ก็บอยู่ในสือ่
บันทึกก่อน เป็ นต้น
หมวดที่ 12
การรักษาความปลอดภัยของการตรวจจับการบุกรุก
(INTRUSION DETECTION SYSTEM / INTRUSION PREVENTION SYSTEM POLICY : IDS/IPS POLICY)
ข้อ 81. IDS/IPS POLICY เป็ นนโยบายการติดตัง้ ระบบตรวจสอบการบุกรุก และตรวจสอบความ
ปลอดภัยของเครือข่าย เพือ่ ป้ องกันทรัพยากร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูลบนเครือข่ายภายใน
สหกรณ์ ให้มกี ารรักษาความปลอดภัย เป็ นแนวทางการปฏิบตั เิ กี่ยวกับการตรวจสอบการบุกรุกเครือข่าย
พร้อมกับบทบาทและความรับผิดชอบทีเ่ กี่ยวข้อง
ข้อ 82. IDS/IPS POLICY ครอบคลุมทุกโฮสต์ (HOST) ในเครือข่ายของสหกรณ์และเครือข่ายข้อมูล
ทัง้ หมด รวมถึงเส้นทางทีข่ อ้ มูลอาจเดินทาง ซึง่ ไม่อยู่ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทุกเส้นทาง
ข้อ 83. ระบบทัง้ หมดที่สามารถเข้าถึงได้จากอินเตอร์เน็ตหรือที่สาธารณะจะต้องผ่านการตรวจสอบ
จากระบบ IDS/IPS
ข้อ 84. ระบบทัง้ หมดใน DMZ จะต้องได้รบั การตรวจสอบรูปแบบการให้บริการก่อนการติดตัง้ และ
เปิ ดให้บริการ
ข้อ 85. โฮสต์และเครือข่ายทัง้ หมดทีม่ กี ารส่งผ่านข้อมูลผ่าน IDS/IPS จะต้องมีการบันทึกผล
การตรวจสอบ
ข้อ 86. มีการตรวจสอบและ UPDATE PATCH/SIGNATURE ของ IDS/IPS เป็ นประจาทุก 3 เดือน
ข้อ 87. มีการตรวจสอบเหตุการณ์ ข้อมูลจราจร พฤติกรรมการใช้งาน กิจกรรม และบันทึกปริมาณ
ข้อมูลเข้าใช้งานเครือข่ายเป็ นประจาทุกวันโดยผูด้ ูแลระบบ
ข้อ 88. IDS/IPS จะทางานภายใต้กหควบคุมพื้นฐานของไฟร์วอลล์ ที่ใช้ในการเข้าถึงเครือข่าย
ของด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามปกติ
ข้อ 89. เครื่องแม่ขา่ ยทีม่ กี ารติดตัง้ HOST-BASED IDS จะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลประจาวัน
ข้อ 90. พฤติกรรมการใช้งาน กิจกรรม หรือเหตุการณ์ทงั้ หมด ทีม่ คี วามเสี่ยงต่อการบุกรุก
การโจมตีระบบ พฤติกรรมทีน่ ่าสงสัย หรือการพยายามเข้าระบบ ทัง้ ทีป่ ระสบความสาเร็จและไม่ประสบ
ความสาเร็จจะต้องมีการรายงานให้ผูบ้ ริหารสหกรณ์ทราบทันทีท่ตี รวจพบ
ข้อ 91. การตรวจสอบการบุกรุกทัง้ หมดจะต้องเก็บบันทึกข้อมูลไว้ไม่นอ้ ยกว่า 90 วัน
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หมวดที่ 13
การรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
(NETWORK AND SERVER POLICY)
ข้อ 92. สหกรณ์กาหนดมาตรการควบคุมการเข้า-ออกห้องควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ขา่ ย
(SERVER)
ข้อ 93. ผูใ้ ช้บริการจะนาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์มาเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบ
เครือข่ายของหน่วยงาน ต้องได้รบั อนุ ญาตจากผูจ้ ดั การสหกรณ์ และต้องปฏิบตั ิตามนโยบายนี้โดยเคร่งครัด
ข้อ 94. การขออนุ ญาตใช้งานพื้นที่ WEB SERVER และชื่อโดเมนย่อย (SUB DOMAIN NAME)
ทีห่ น่วยงานรับผิดชอบอยู่ จะต้องทาหนังสือขออนุ ญาตต่อผูจ้ ดั การสหกรณ์ และจะต้องไม่ตดิ ตัง้ โปรแกรม
ใด ๆ ทีส่ ่งผลกระทบต่อการกระทาของระบบและผูใ้ ช้บริการอื่นๆ
ข้อ 95. ห้ามผูใ้ ดกระทาการเคลือ่ นย้าย ติดตัง้ เพิม่ เติมหรือทาการใด ๆ ต่ออุปกรณ์ส่วนกลาง ได้แก่
อุปกรณ์จดั เส้นทาง (ROUTER) อุปกรณ์กระจายสัญญาณข้อมูล (SWITCH) อุปกรณ์ทเ่ี ชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย
หลัก โดยไม่ได้รบั อนุ ญาตจากผูด้ ูแลระบบ (SYSTEM ADMINISTRATOR)
ข้อ 96. ผูด้ ูแลระบบ (SYSTEM ADMINISTRATOR) ต้องควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่าย เพือ่ บริหาร
จัดการระบบเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังต่อไปนี้
96.1 ต้องมีวธิ กี ารจากัดสิทธิ์การใช้งานเพือ่ ควบคุมผูใ้ ช้บริการให้สามารถใช้งานเฉพาะระบบ
เครือข่ายทีไ่ ด้รบั อนุญาตเท่านัน้
96.2 ต้องมีวธิ กี ารจากัดเส้นทางการเข้าถึงระบบเครือข่ายทีม่ กี ารใช้งานร่วมกัน
96.3 ต้องกาหนดให้มวี ธิ ีเพือ่ จากัดการใช้เส้นทางบนเครือข่ายจากเครื่องคอมพิวเตอร์ไปยัง
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ขา่ ย เพือ่ ไม่ให้ผูใ้ ช้บริการสามารถใช้เส้นทางอื่น ๆ ได้
96.4 ระบบเครือข่ายทัง้ หมดของหน่วยงานทีม่ กี ารเชื่อมต่อไปยังระบบเครือข่ายอื่น ๆ
ภายนอกหน่วยงานควรเชื่อมต่ออุปกรณ์ป้องกันการบุกรุก รวมทัง้ ต้องมีความสามารถในการตรวจจับโปรแกรม
ประสงค์รา้ ย (MALWARE) ด้วย
96.5 ระบบเครือข่ายต้องติดตัง้ ระบบตรวจจับการบุกรุก (INTRUSION PREVENTION
SYSTEM/INTRUSION DETECTION SYSTEM) เพือ่ ตรวจสอบการใช้งานของบุคคลที่เข้าใช้งานระบบเครือข่าย
ของหน่วยงานในลักษณะทีผ่ ดิ ปกติ
96.6 การเข้าสู่ระบบเครือข่ายภายในหน่วยงาน โดยผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตจาเป็ นต้องมี
การลงบันทึกเข้า (LOGIN) และต้องมีการพิสูจน์ยนื ยันตัวตน (AUTHENTICATION) เพือ่ ตรวจสอบความถูกต้อง
ของผูใ้ ช้บริการ
96.7 เลขทีอ่ ยู่ไอพี (IP ADDRESS) ภายในของระบบเครือข่ายภายในของหน่วยงานจาเป็ นต้อง
มีการป้ องกันมิให้หน่วยงานภายนอกทีเ่ ชื่อมต่อสามารถมองเห็นได้
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96.8 ต้องจัดทาแผนผังระบบเครือข่าย (NETWORK DIAGRAM) ซึง่ มีรายละเอียดเกี่ยวกับ
ขอบเขตของระบบเครือข่ายภายในและเครือข่ายภายนอก และอุปกรณ์ต่าง ๆ พร้อมทัง้ ปรับปรุงให้เป็ นปัจจุบนั
อยู่เสมอ
96.9 การใช้เครื่องมือต่าง ๆ เพื่อการตรวจสอบระบบเครือข่าย ควรได้รบั การอนุมตั จิ าก
ผูด้ ูแลระบบ (SYSTEM ADMINISTRATOR) และจากัดการใช้งานเฉพาะเท่าที่จาเป็ น
ข้อ 97. ผูด้ ูแลระบบ (SYSTEM ADMINISTRATOR) ต้องบริหารควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ขา่ ย
(SERVER) และรับผิดชอบในการดูแลระบบคอมพิวเตอร์แม่ขา่ ย (SERVER) ในการกาหนดแก้ไข หรือ
เปลีย่ นแปลงค่าต่างๆ ของซอฟต์แวร์ (SYSTEM SOFTWARE)
ข้อ 98. สหกรณ์ กาหนดมาตรการควบคุมการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (LOG) เพือ่ ให้
ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (LOG) มีความถูกต้องและสามารถระบุถงึ ตัวบุคคลได้ตามแนวทาง ดังต่อไปนี้
98.1 ควรจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (LOG) ไว้ในสือ่ เก็บข้อมูลทีส่ ามารถรักษา
ความครบถ้วน ถูกต้อง แท้จริง และระบุตวั บุคคลทีเ่ ข้าถึงสื่อดังกล่าวได้และข้อมูลทีใ่ ช้ในการจัดเก็บ ต้อง
กาหนดชัน้ ความลับในการเข้าถึงข้อมูลและผูด้ ูแลระบบไม่ได้รบั อนุญาตในการแก้ไขข้อมูลทีเ่ ก็บรักษาไว้ ยกเว้น
ผูต้ รวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน (IT AUDITOR) หรือบุคคลทีห่ น่วยงานมอบหมาย
98.2 ควรกาหนดให้มกี ารบันทึกการทางานของระบบบันทึกการปฏิบตั งิ านของผูใ้ ช้งาน
(APPLICATION LOGS) และบันทึกรายละเอียดของระบบป้ องกันการบุกรุก เช่น บันทึกการเข้า-ออกระบบ
บันทึกการพยายามเข้าสู่ระบบ บันทึกการใช้งาน COMMAND LINE และ FIREWALL LOG เป็ นต้น เพือ่ ประโยชน์
ในการใช้ตรวจสอบและต้องเก็บบันทึกดังกล่าวไว้อย่างน้อย 90 วัน นับตัง้ แต่การใช้บริการสิ้นสุดลง
98.3 ควรตรวจสอบบันทึกการปฏิบตั งิ านของผูใ้ ช้งานระบบอย่างสมา่ เสมอ
98.4 ต้องมีวธิ กี ารป้ องกันแก้ไขเปลีย่ นแปลงบันทึกต่างๆ และจากัดสิทธิ์การเข้าถึงบันทึก
เหล่านัน้ ให้เฉพาะบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องเท่านัน้
ข้อ 99. สหกรณ์ กาหนดมาตรการควบคุมการใช้งานระบบเครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
(SERVER) เพือ่ ดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบจากภายนอกตามแนวทาง ดังต่อไปนี้
99.1 บุคคลจากหน่วยงานภายนอกที่ตอ้ งการทาเรื่องขออนุ ญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อ
ขออนุญาตจากผูจ้ ดั การสหกรณ์
99.2 มีการควบคุมช่องทาง (PORT) ทีใ่ ช้ในการเข้าสู่ระบบอย่างรัดกุม
99.3 วิธีการใดๆ ที่สามารถเข้าสู่ขอ้ มูลหรือระบบข้อมูลได้จากระยะไกลต้องได้รบั การ
อนุญาตจากผูจ้ ดั การสหกรณ์
99.4 การเข้าสู่ระบบจากระยะไกล ผูใ้ ช้งานต้องแสดงหลักฐาน ระบุเหตุผลหรือความจาเป็ น
ในการดาเนินงานกับหน่วยงานอย่างเพียงพอ
99.5 การเข้าใช้งานระบบต้องผ่านการพิสูจน์ตวั ตนจากระบบของหน่วยงาน
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หมวดที่ 14
นโยบายการรักษาความปลอดภัยของการสารองข้อมูล
(BACKUP POLICY)
ข้อ 100. จัดทาสาเนาข้อมูลและซอฟต์แวร์เก็บไว้ โดยจัดเรียงตามลาดับความจาเป็ นของการสารอง
ข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานจากจาเป็ นมากไปหาน้อย
ข้อ 101. มีขนั้ ตอนการปฏิบตั กิ ารจัดทาสารองข้อมูลและการกูค้ ืนข้อมูลอย่างถูกต้อง ทัง้ ระบบ
ซอฟต์แวร์ และข้อมูลในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยขัน้ ตอนปฏิบตั แิ ยกตามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
แต่ละระบบ
ข้อ 102. จัดเก็บข้อมูลทีส่ ารองนัน้ ในสือ่ เก็บข้อมูล โดยมีการพิมพ์ช่อื บนสือ่ เก็บข้อมูลนัน้ ให้สามารถ
แสดงถึงระบบซอฟต์แวร์ วันที่ เวลาทีส่ ารองข้อมูลและผูร้ บั ผิดชอบในการสารองข้อมูลไว้อย่างชัดเจน ข้อมูล
ทีส่ ารองควรจัดเก็บไว้ในสถานที่เก็บข้อมูลสารองซึง่ ติดตัง้ อยู่ทส่ี ถานทีอ่ ่นื และต้องมีการทดสอบสือ่ เก็บข้อมูล
สารองอย่างสมา่ เสมอ
ข้อ 103. ต้องมีการจัดทาแผนเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินให้สามารถกูร้ ะบบกลับคืนมาได้
ภายในระยะเวลาทีเ่ หมาะสม
ข้อ 104. ให้ประธานกรรมการรักษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554

(นายแพทย์สมเกียรติ ธาตรีธร)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จากัด
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