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บททั่วไป 

ระบบสารสนเทศของบริษัทฯ หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอรAและอุปกรณAทุกประเภท ระบบงาน ซอฟแวรA และ
ข'อมูลตGางๆ ถือเปIนสินทรัพยAท่ีจะต'องได'รับการดูแลคุ'มครองและปKองกันไมGให'ถูกเปLดเผย แก'ไข หรือใช'งานโดย
ผู'ท่ีไมGได'รับอนุญาต หรือนําไปใช'โดยไมGเหมาะสม รวมถึงจะต'องมีความพร'อมอยูGตลอดเวลาเพื่อให'สามารถใช'
งานได'ทันที 
 
กฎระเบียบและนโยบายระบบสารสนเทศฉบับน้ี จัดทําข้ึนเพื่อเปIนข'อกําหนดและแนวทางในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานทั้งหมดของบริษัท และบริษัทยGอย (บริษัทฯ) รวมถึงพนักงานของผู'วGาจ'าง ตัวแทนผู'วGาจ'าง  
ผู'จําหนGายหรือรับจ'างพัฒนาซอฟตAแวรA หรือ ซัพพลายเออรA ท่ีได'รับอนุญาตในการใช'ระบบสารสนเทศของ
บริษัทฯ ท้ังน้ีเพื่อให'การใช'งานในระบบสารสนเทศเปIนไปอยGางถูกต'อง ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
เปIนการปKองกันปUญหาที่อาจจะเกิดข้ึนจากการใช'งานในลักษณะท่ีไมGเหมาะสม จึงได'กําหนด กฎระเบียบและ
นโยบายระบบสารสนเทศ โดยมีเน้ือหาและสาระสําคัญดังตGอไปน้ี  

1. ระบบสารสนเทศ 
2. ข'อมูล 
3. เจ'าหน'าท่ีตรวจสอบความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอรA 
4. ระบบงาน (Application System) 

4.1 การกําหนดเจ'าของระบบงาน 
4.2 การพัฒนาหรือเปล่ียนแปลงแก'ไขระบบงาน 
4.3 การควบคุมการเข'าถึงระบบงาน 

4.3.1 การควบคุมสิทธิการใช'ระบบงาน 
4.3.2 User ID ช่ือผู'เข'าใช'งานในระบบงาน 
4.3.3 Password (รหัสผGาน) ที่ใช'แสดงตนในการเข'าใช'ระบบงาน 
4.3.4 การใช'งาน User ID พิเศษ (Privilege User ID) ท่ีมีสิทธิระดับสูงในระบบงาน 
4.3.5 การบันทึกการทํางานเพื่อการตรวจสอบการเข'าใช'งานในระบบงาน (Security Audit 

Logging) 
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5. ห'องคอมพิวเตอรA 
5.1 สภาพแวดล'อมของสถานท่ีต้ังห'องคอมพิวเตอรA 
5.2 การควบคุมการเข'าห'องคอมพิวเตอรA  
5.3 ระบบปKองกันไฟฟKาขัดข'อง 
5.4 ระบบปKองกันไฟไหม' 

6. การปKองกันการหยุดชะงักของธุรกิจเน่ืองจากระบบงานขัดข'อง 
6.1 การบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรA 
6.2 การประกันภัย 
6.3 การสํารองข'อมูลในระบบงาน 
6.4 แผนรองรับเหตุสุดวิสัย (Disaster Recovery Plan) 

7. การใช'งานเครื่องคอมพิวเตอรAต้ังโตiะ (Desk Top) และคอมพิวเตอรAพกพา (Notebook)  
8. การกําหนดมาตรฐานเคร่ืองและอุปกรณAระบบคอมพิวเตอรA (Specification) 
9. บทลงโทษ 

 
เอกสารควบคุม (Controlled Document) 

เอกสารท่ีเปIนเอกสารควบคุม (Controlled Document) ของแผนก ได'แกG 
1. กฎระเบียบและนโยบายทางด'านระบบสารสนเทศ 
2. คูGมือการใช'งานโปรแกรม (Software Users Manual) 
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กฎระเบียบ และนโยบายระบบสารสนเทศ 
 
1. ระบบสารสนเทศ 
หมายความถึง เครื่องคอมพิวเตอร>และอุปกรณ>ทุกประเภท ซอฟต>แวร> ระบบงานและข'อมูลตEางๆ ซ่ึงบริษัทฯ 
ได'จัดหามาโดยการซ้ือหรือเชEา หรือวิธีอ่ืนใด สําหรับให'พนักงานใช'ประโยชน>ในการปฏิบัติงานตามหน'าท่ีและ
ความรับผิดชอบ การบริหารงานองค>กร และ/หรือการตัดสินใจใดๆ ของบริษัทฯ ซ่ึงประกอบด'วย 
• อุปกรณ>คอมพิวเตอร>ของบริษัทฯ หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร> เชEน คอมพิวเตอร>ต้ังโตNะ, คอมพิวเตอร>

แบบพกพา (Notebook), Tablet, Smart Phone, เครื่องเวิร>คสเตชั่น, เซิร>ฟเวอร> รวมถึงอุปกรณ>ท่ีอยูE
ในเครื่องคอมพิวเตอร>และอุปกรณ>ทุกชนิดท่ีมีการเชื่อมตEอเข'ากับเครื่องคอมพิวเตอร>ของบริษัทฯ เชEน 
อุปกรณ>ตEอพEวงท้ังแบบมีสายและไร'สาย, อุปกรณ>สําหรับเชื่อมตEอระบบเครือขEายท้ังภายในบริษัทฯ และ
เชื่อมตEอเข'าระบบอินเตอร>เน็ต,  อุปกรณ>ท่ีใช'ในการจัดเก็บข'อมูลตEางๆ เชEน Hard disk, Thumb drive, 
CD/DVD  

• ซอฟต>แวร> หมายถึงโปรแกรมท่ีติดต้ังอยูEบนอุปกรณ>คอมพิวเตอร>ท้ังหมดของบริษัทฯ เพ่ือใช'ในการ
ปฏิบัติงาน ท่ีบริษัทฯ จัดซ้ือหรือเชEาเพ่ือให'ได'รับสิทธิในการใช'งาน โปรแกรมท่ีใช'ในการปฏิบัติงานท่ี
พัฒนาหรือจัดทําข้ึนโดยพนักงานของบริษัทฯ หรือจ'างบริษัทภายนอกจัดทํา  เชEน โปรแกมท่ีใช'ในงาน
ออกแบบ โปรแกรมด'านบัญชีและการเงิน โปรแกรมบริหารงานทรัพยากรบุคคล ระบบ E-mail 
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร> รวมถึงเฟfร>มแวร>และซอฟต>แวร>อ่ืนๆ  

• ข'อมูลของบริษัทฯ หมายถึง ข'อมูลท้ังหมดท่ีติดต้ังหรือบันทึกอยูEในอุปกรณ>คอมพิวเตอร>ของบริษัทฯ 
รวมถึงข'อมูลท้ังหมดท่ีได'จากการปฏิบัติงานของพนักงานในระหวEางการเปgนพนักงานของบริษัทฯ  

 
2. ข�อมูลของบริษัทฯ 
ข'อมูลของบริษัทฯ ท่ีติดต้ังหรือบันทึกอยูEในอุปกรณ>คอมพิวเตอร>ถือเปgนทรัพย>สินของบริษัทฯ ท้ังนี้ บริษัทฯ 
มีสิทธิเข'าถึงข'อมูลในอุปกรณ>คอมพิวเตอร>ของบริษัทฯ ได'ตลอดเวลา โดยไมEต'องแจ'งให'ทราบลEวงหน'า ข'อมูล
สEวนตัวและ/หรือข'อมูลท่ีเปgนความลับของพนักงานท่ีติดต้ังหรือบันทึกอยูEในอุปกรณ>คอมพิวเตอร>จะไมEถือ
เปgนข'อมูลท่ีเปgนความลับ และอาจจะไมEได'รับความคุ'มครองจากบริษัทฯ ท้ังนี้ พนักงานควรติดต้ังหรือบันทึก
ข'อมูลสEวนตัวและ/หรือข'อมูลท่ีเปgนความลับไว'ในอุปกรณ>คอมพิวเตอร>สEวนตัวของพนักงานเทEานั้น อยEางไรก็
ตาม ข'อมูลท่ีได'ให'ไว'กับบริษัทฯ อันเปgนการเฉพาะเพ่ือใช'ในการสมัครงานตามสัญญาจ'างแรงงาน ระเบียบ
ข'อบังคับเก่ียวกับการทํางาน นโยบาย หรือข'อมูลอ่ืนใด ท่ีบริษัทฯ ร'องขอในระหวEางการเปgนพนักงานของ
บริษัทฯ จะถือเปgนความลับและได'รับความคุ'มครองตามพระราชบัญญัติคุ'มครองข'อมูลสEวนบุคคล พ.ศ. 
2562 
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 3. เจ�าหน�าท่ีตรวจสอบความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร*  
กําหนดให'มีเจ'าหน'าท่ีตรวจสอบความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร>โดยมีหน'าท่ีดังตEอไปนี้ 
� พัฒนาและปรับปรุงนโยบายความปลอดภัยของการใช'ระบบคอมพิวเตอร> รวมไปถึงการตรวจสอบ

ควบคุม และดูแลการใช'งานด'านคอมพิวเตอร>ในบริษัทฯ ให'เปgนไปตามกฎระเบียบและนโยบายระบบ
สารสนเทศ ฉบับนี้ 

� ให'คําแนะนําและเสนอแนะตEอผู'บริหารในการกําหนดนโยบายและมาตรการเก่ียวกับการรักษาความ
ปลอดภัยของข'อมูล  

� ตรวจสอบ ซอฟท>แวร>และข'อมูลท่ีติดต้ังในอุปกรณ>คอมพิวเตอร>ท้ังหมดของบริษัทฯ  
� จัดทํารายงานเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบายสารสนเทศ เสนอผู'บริหารเปgนระยะตาม

ความเหมาะสม  
 
4. ระบบงาน (Application System) 
ระบบงาน หมายถึง ระบบงานบัญชี ระบบ Fixed Assets ระบบงานจัดซ้ือจัดจ'าง ระบบบริหารงาน
ทรัพยากรบุคคล ระบบ JDE  เปgนต'น 

4.1 การกําหนดเจ'าของระบบงาน  
• ระบบงานทุกระบบต'องมีการกําหนดหนEวยงานหรือบุคคลท่ีเปgนเจ'าของระบบงานไว'อยEาง

ชัดเจน 
• เจ'าของระบบงาน มีหน'าท่ีและความรับผิดชอบในการให'ความยินยอมในการขอใช'ระบบงาน 

และหรือการพัฒนาเปลี่ยนแปลงแก'ไขระบบงาน/ข'อมูล ตามท่ีได'รับการอนุมัติจากผู'มีอํานาจ
อยEางถูกต'องตามข้ันตอน 

4.2 การพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงแก'ไขระบบงาน 
• ระบบคอมพิวเตอร>ระดับ Server ซ่ึงใช'จัดเก็บระบบงานท่ีอาจมีการแก'ไขโปรแกรมของ

ระบบงานนั้น จะแยกออกเปgน 2 สEวนดังนี้  
- สEวนท่ีเปgน Production สําหรับใช'ในการประมวลผลข'อมูลจริง 
- สEวนท่ีเปgน Development สําหรับใช'ในการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงแก'ไขระบบงาน 

• การขอพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงแก'ไขระบบงาน ผู'ร'องขอต'องจัดทําบันทึกคําร'องโดยระบุ
รายละเอียดท่ีต'องการเปgนลายลักษณ>อักษรตามแบบฟอร>มท่ีกําหนดโดยแผนกเทคโนโลยี
สารสนเทศ และต'องได'รับอนุมัติจากผู'มีอํานาจและเจ'าของระบบงานทุกครั้ง 

• ระบบงานท่ีพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงแก'ไขแล'ว ต'องผEานการทดสอบจากผู'ร'องขอวEามีความ
ถูกต'องครบถ'วนตามท่ีต'องการเปgนลายลักษณ>อักษร และได'รับความยินยอมจากเจ'าของ
ระบบงานกEอนการเริ่มใช'งาน 



CHRISTIANI & NIELSEN (THAI) PCL. REF: IT-2 Page  3 / 10 

IT Policy & Procedure : แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วันท่ีมีผลบังคับใช'  :  01.08.19 
เรื่อง : กฎระเบียบ และนโยบายระบบสารสนเทศ แก'ไขครั้งท่ี  :  3 

 วันท่ีเอกสารชุดเดิม :  01.08.07 

 

• ในการโอนย'ายระบบงานท่ีพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงแก'ไขจากสEวน Development ไปยังสEวน
Production ต'องมีการตรวจสอบความถูกต'องและบันทึกการโอนย'ายเปgนลายลักษณ>อักษร
ทุกครั้ง 

• ในการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงแก'ไขระบบงานใดๆ จะต'องปรับปรุงแก'ไขเอกสารตEางๆ ท่ี
เก่ียวข'องให'มีความทันสมัยอยูEเสมอ เชEน เอกสารแสดงข'อมูลรายละเอียดในการพัฒนาหรือ
เปลี่ยนแปลงแก'ไขระบบงาน คูEมือระบบงาน  คูEมือผู'ใช'งาน  ข'อมูลท่ีเก่ียวกับระบบความ
ปลอดภัย (Security)  เปgนต'น 

• ต'องจัดเก็บและบันทึกการจัดเก็บโปรแกรม Version กEอนการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงแก'ไข 
เพ่ือให'สามารถนํากลับมาใช'งานในกรณีท่ี Version ปrจจุบันทํางานผิดพลาด 

• ผู'ร'องขอต'องมีการสอบทานระบบงานท่ีได'แก'ไขหรือพัฒนา หลังจากมีการใช'งานไปแล'วระยะ
หนึ่งเพ่ือประเมินผลการใช'งานจริง และแจ'งผลตEอเจ'าของระบบงาน 

4.3 การควบคุมการเข'าถึงระบบงาน  

4.3.1 การควบคุมสิทธิการใช'ระบบงาน   
• ในการขออนุญาตเพ่ือใช'ระบบงาน ต'องได'รับการอนุมัติจากผู'บังคับบัญชาโดยตรงของ 

ผู'ขอใช'งานและต'องได'รับความยินยอมจากเจ'าของระบบงานเปgนลายลักษณ>อักษร 
• กําหนดให'มีการสอบถาม User ID และ Password ทุกครั้งในการใช'ระบบงาน  
• กําหนดให'สิทธิในการใช'ระบบงานและระบบคอมพิวเตอร> ตามความเหมาะสมกับหน'าท่ี 

ความรับผิดชอบ และความจําเปgนในการปฏิบัติหน'าท่ีของผู'ใช'เทEานั้น  
• หน'าท่ีและความรับผิดชอบของบุคคลท่ีเก่ียวข'องกับระบบงานมีดังตEอไปนี้ 

- เจ'าของระบบงาน (Application Owner) สามารถใช'ข'อมูลในระบบงานท่ีตนเปgน
เจ'าของ และเปgนผู'อนุมัติหรือให'ความยินยอมแกEผู'ใช'อ่ืนในการเข'ามาใช'ระบบงาน  

- End User สามารถใช'งานได'เฉพาะสEวน Production ท่ีเจ'าของระบบงานได'กําหนด
ไว'เทEานั้น  

- ผู'วิเคราะห>ระบบงาน  (System Analyst) และ ผู'พัฒนาโปรแกรมไมEสามารถใช'งาน
ใน Production  

- ผู'ท่ีปฏิบัติหน'าท่ี Operator สามารถใช'งานได'เฉพาะคําสั่งของระบบคอมพิวเตอร>
เพ่ือใช'ในการจัดการข'อมูลของระบบงาน เชEน การสํารองข'อมูล เปgนต'น 

- Security Administrator ใช'งานได'เฉพาะคําสั่งท่ีใช'ในการจัดการกับ User ID และ 
Password ของระบบงานและเครื่องคอมพิวเตอร>ท่ีใช'ในระบบงาน 
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- System Administrator เปgน User ท่ีมีความสามารถสูงสุดในการใช'งานหรือแก'ไข
ปrญหาระบบงานงานและเครื่องคอมพิวเตอร>ท่ีใช'ในระบบงาน  

• โปรแกรมหรือคําสั่งท่ีมีลักษณะการใช'งานเฉพาะด'านในระบบงาน สามารถใช'โดยผู'ท่ี
ได'รับการอนุมัติจากเจ'าของระบบงานแล'วเทEานั้น  

4.3.2 User ID ชื่อผู'เข'าใช'งานในระบบงาน  
• User ID แบEงเปgน User ID ท่ัวไป และ User ID พิเศษ  (Privilege User ID)   
• ผู'ใช'งานแตEละรายต'องมี User ID เปgนของตนเอง และไมEให'มีการใช' User ID รEวมกัน 
• ในการขอสร'าง  เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก User ID ของแตEละระบบงาน ให'เปgนไปตาม

ข้ันตอนดังตEอไปนี้ 
- ผู'ร'องขอต'องได'รับอนุมัติจากผู'บังคับบัญชาโดยตรง และต'องได'รับความยินยอมจาก

เจ'าของระบบงานนั้นๆ อยEางเปgนลายลักษณ>อักษร ตามแบบฟอร>มคําขอท่ีกําหนด
โดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ  

- Security Administrator จะตรวจสอบความถูกต'องของรายละเอียดและการอนุมัติ
กEอนดําเนินการ  

- Security Administrator จะสEงมอบ User ID และ Password  ให'แกEผู'ใช'งานอยEาง
เปgนลายลักษณ>อักษร  

- เม่ือผู'ใช'งาน Sign on เข'าระบบในครั้งแรก ระบบคอมพิวเตอร>จะกําหนดให'ผู'ใช'งาน
เปลี่ยน Password  โดยทันที  

- ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงสถานภาพของเจ'าของ User ID ผู'บังคับบัญชาของผู'ใช' 
User ID ดังกลEาวหรือเจ'าของระบบงาน จะต'องแจ'งให'ผู'ดูแล User ID ทราบเปgน
ลายลักษณ>อักษร เพ่ือท่ีจะดําเนินการเปลี่ยนแปลงแก'ไขโดยทันที 

- หลังการสร'าง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกจะต'องมีการสอบทานให'ถูกต'องโดยผู'ร'องขอ 
• Security Administrator ต'องจัดทําสรุปรายชื่อผู'ใช'งาน User ID ของระบบงานตEางๆ 

จัดสEงให'เจ'าของระบบงานเพ่ือตรวจสอบอยEางสมํ่าเสมอ และหากตรวจพบ User ID ท่ี
ไมEมีสิทธิในการใช'ระบบงานหรือลาออกแล'ว  เจ'าของระบบงานต'องแจ'งระงับการใช' 
User ID ดังกลEาวโดยทันที  

4.3.3 Password (รหัสผEาน) ท่ีใช'แสดงตนในการเข'าใช'ระบบงาน 
• Security Administrator ต'องต้ังคEาเง่ือนไขการกําหนด Password ในการเข'าใช'

ระบบงาน อยEางน'อยให'เปgนไปตามท่ีระบุไว'ดังนี้ 
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- Password ต'องมีความยาวอยEางน'อย 8 ตัวอักษร โดยต'องมีการผสมกันของอักษร
ตัวเล็ก ตัวใหญE ตัวเลขและอักขระพิเศษ (ถ'าทําได') อยEางน'อยชนิดละ 1 ตัวอักษร 
เพ่ือให'ยากแกEการคาดเดาของผู'อ่ืน  

- ผู'ใช'ต'องเปลี่ยน Password อยEางสมํ่าเสมอทุก 60 วัน หรือน'อยกวEา 
- ไมEอนุญาตให'กําหนด Password ซํ้ากับ Password ครั้งกEอนหน'านี้ 
- อนุญาตให'ใสE Password ผิดได'ไมEเกิน 5 ครั้ง หากเกินกําหนดระบบจะระงับการ

ใช'งานทันที 
• เจ'าของ User ID  ต'องเก็บรักษา Password ของตนไว'เปgนความลับ ห'ามเปfดเผยตEอ

ผู'อ่ืน รวมถึงไมEเขียน Password ไว'ในท่ีตEางๆ เพ่ือปwองกันไมEให'ผู'อ่ืนแอบนํา User ID 
และ Password ของตนไปใช'งาน 

• Password ท่ีเก็บอยูEในแฟwมข'อมูลจะต'องผEานการแปลงรหัสประเภท One Way 
Encryption ซ่ึงไมEสามารถแปลงรหัสกลับได' 

4.3.4 การใช'งาน User ID พิเศษ (Privilege User ID) ท่ีมีสิทธิระดับสูงในระบบงาน 
(System Administrator) 
• User ID พิเศษ (System Administrator) จะต'องเปgนผู'จัดการแผนกเทคโนโลยี

สารสนเทศ หรือผู'ได'รับมอบหมายจากผู'จัดการแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศเทEานั้น 
• ในการเข'าใช'งาน Privilege User ID ของระบบงาน จะต'องได'รับการอนุมัติอยEางเปgน

ลายลักษณ>อักษรจากผู'บังคับบัญชาเทEานั้น  
• การใช'งาน Privilege User ID  ต'องเปgนกรณีจําเปgนท่ี User ID ท่ัวไปไมEสามารถใช'

หรือแก'ปrญหาของระบบงานในขณะนั้นได'  
• ต'องบันทึกการใช'งาน Privilege User ID ทุกครั้ง 
• หลังจากเลิกใช'งานทุกครั้งต'องมีการเปลี่ยน Password ของ Privilege User ID  
• ต'องสอบทานการใช'งาน Privilege User ID อยEางสมํ่าเสมอ 

4.3.5 การบันทึกการทํางานเพ่ือการตรวจสอบการใช'งานในระบบงาน (Security Audit 
Logging) 
• มีการบันทึกกิจกรรมท่ีทําโดย User ID และท่ีดําเนินการโดยระบบ  
• มีการตรวจสอบบันทึกอยEางสมํ่าเสมอโดยเจ'าหน'าท่ีตรวจสอบความปลอดภัยของ

ระบบงาน 
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• ในกรณีท่ีตรวจพบการฝ{าฝ|นกฎเกณฑ>ในการใช'ระบบงาน จะมีการบันทึก ตักเตือน 
หรือลงโทษทางวินัยตามระเบียบข'อบังคับเก่ียวกับการทํางานของบริษัทฯ ท่ีประกาศ
และมีผลบังคับใช'ในขณะนั้น 

   
5. ห�องคอมพิวเตอร* 

5.1 สภาพแวดล'อมของสถานท่ีตั้งห'องคอมพิวเตอร> 
• ห'องคอมพิวเตอร>ไมEควรต้ังอยูEในบริเวณท่ีอยูEใกล'ทEอแกNส  เครื่องทําความร'อน/เย็นขนาดใหญE 

และสถานท่ีท่ีเก็บกระดาษหรือวัตถุท่ีเปgนเชื้อเพลิงจํานวนมาก  
• ห'องคอมพิวเตอร>ไมEควรอยูEในบริเวณท่ีมีฟwาร'องหรือฟwาผEาในปริมาณสูง 
• ผนังห'อง พ้ืนและเพดานของห'องคอมพิวเตอร> ควรเปgนวัสดุท่ีสามารถทนความร'อนได'เปgน

พิเศษ 
• เครื่องคอมพิวเตอร>จะต'องไมEติดต้ังอยูEในสถานท่ีซ่ึงมีสภาพแวดล'อมดังนี้    

- มีความร'อนสูงหรือแสงแดดสEองถึงเปgนเวลานาน 
- มีฝุ{นมาก 
- มีระดับไฟฟwาสถิตสูง 
- มีความชื้นสูง 
- มีควันหรืออากาศเสียในปริมาณสูง 
- บริเวณท่ีมีความสั่นสะเทือนสูง 
- มีคลื่นวิทยุและคลื่นไฟฟwารบกวน  

5.2 การควบคุมการเข'าห'องคอมพิวเตอร>  
• เครื่องคอมพิวเตอร>ให'จัดไว'ในห'องแยกตEางหาก โดยมีระบบรักษาความปลอดภัยอยEางเพียงพอ 
• ประตูห'องคอมพิวเตอร>จะต'องปfดและล็อคอยูEตลอดเวลา 
• มีการควบคุมการเข'าออกห'องคอมพิวเตอร>และให'เข'าได'เฉพาะผู'ท่ีได'รับอนุญาต 
• ให'มีการใช'บัตรหรือรหัสเปfด/ปfดประตูในการเข'าหรือออกห'องคอมพิวเตอร> 
• มีรายงานบันทึกชื่อบุคคลท่ีเข'าหรือออกห'องคอมพิวเตอร>เพ่ือการตรวจสอบ 

5.3 ระบบปwองกันไฟฟwาขัดข'อง 
• ติดต้ังระบบสํารองไฟฟwา  UPS เพ่ือเปgนระบบไฟฟwาสํารองและสามารถควบคุมความคงท่ีของ

กระแสไฟได' 
• ระบบไฟฟwาสํารองควรจEายไฟฟwาได'อยEางน'อยเทEากับระยะเวลาของการประมวลผลโปรแกรมท่ี

ใช'เวลานานท่ีสุดของระบบงาน 
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5.4 ระบบปwองกันไฟไหม' 
• มีเครื่องมือดับเพลิงชนิดท่ีใช'สารเคมีท่ีไมEกEอให'เกิดการสึกหรอของระบบเครื่องคอมพิวเตอร> 

และเก็บไว'ในสถานท่ีท่ีสะดวกตEอการนํามาใช' 
• มีการบํารุงรักษาเครื่องมือเหลEานี้อยEางสมํ่าเสมออยEางน'อยป~ละ 1 ครั้ง 
• มีการอบรมวิธีการใช'และบํารุงรักษาเครื่องมือดับเพลิงแกEพนักงานเพ่ือให'สามารถใช'งานได' 
• มีการทดสอบระบบปwองกันไฟไหม'และเตือนภัยอยEางสมํ่าเสมอ 

 
6. การป>องกันการหยุดชะงักของธุรกิจเนื่องจากระบบงานขัดข�อง 

6.1 การบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร> 
• เจ'าของหรือผู'ท่ีมีหน'าท่ีดูแลระบบเครื่องคอมพิวเตอร> ต'องจัดให'มีการตรวจสอบเพ่ือบํารุงรักษา

ระบบเครื่องคอมพิวเตอร>อยEางน'อยป~ละ 1 ครั้ง  และมีการบันทึกรายละเอียดการตรวจสอบไว'
เปgนลายลักษณ>อักษร   

• ในกรณีท่ีระบบคอมพิวเตอร>มีปrญหาขัดข'อง ผู'ท่ีมีหน'าท่ีดูแลต'องดําเนินการแก'ไขในทันที และ
บันทึกปrญหาและวิธีการแก'ไขไว'เปgนลายลักษณ>อักษร 

6.2 การประกันภัย 
ให'มีการทําประกันความเสียหายของระบบคอมพิวเตอร>และอุปกรณ> เพ่ือให'ม่ันใจวEาหากเกิดกรณี
ฉุกเฉิน การหยุดชะงักของระบบงานจากไฟไหม' น้ําทEวม การโจรกรรม กิจการยังสามารถเรียกร'อง
คEาสินไหมทดแทนจากการประกันภัยในอัตราท่ีเหมาะสมกับวงเงินประกันภัย 

6.3 การสํารองข'อมูลในระบบงาน 
• Operator จะสํารองข'อมูลเก็บไว'อยEางน'อยเดือนละ 1 ครั้ง 
• จัดทําตารางเวลาในการสํารองข'อมูลของระบบงานและข'อมูลจากการปฏิบัติงานอยEาง

สมํ่าเสมอ โดยมีรายละเอียดดังตEอไปนี้  
- วันท่ีและเวลาในการสํารองข'อมูล 
- ชื่อและประเภทของแฟwมข'อมูล 
- ชื่อ Volume และ Label ของอุปกรณ>ท่ีใช'ในการเก็บสํารองข'อมูล เชEน Tape หรือ 

Diskette 
- จํานวนชุดท่ีทําการสํารองข'อมูลแตEละครั้ง 

• จัดทํา  Directory ของอุปกรณ>ท่ีใช'ในการเก็บสํารองข'อมูลท้ังหมด 
• มีการสํารองแฟwมข'อมูล และโปรแกรมท่ีใช'งานเก็บไว'ท้ังในและนอกท่ีทําการของบริษัทฯ  
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• ในการจัดเก็บอุปกรณ>ท่ีใช'ในสํารองข'อมูล เชEน Tape หรือ Diskette ต'องบันทึกข'อมูลการ
จัดเก็บ เชEนท่ีเก็บ, ชื่อ Label ของอุปกรณ> และสถานท่ีเก็บ เพ่ือไว'ตรวจสอบหรือค'นหาได'
อยEางงEายดาย 

• มีการระบุระยะเวลาและเง่ือนไขในการนําอุปกรณ>ท่ีใช'ในการสํารองข'อมูลกลับมาใช'ใหมE 
• มีการทดสอบอุปกรณ>ท่ีใช'ในการสํารองข'อมูลอยEางสมํ่าเสมออยEางน'อยป~ละ 1 ครั้ง 

6.4 แผนรองรับเหตุสุดวิสัย (Disaster Recovery Plan) 
• มีการจัดทําแผนปwองกันการหยุดชะงักของระบบงานเพ่ือรองรับเหตุสุดวิสัยตEางๆ 
• มีการกําหนดผู'รับผิดชอบในการวางแผนงานรองรับการหยุดชะงักของระบบงาน 
• ในแผนรองรับเหตุสุดวิสัยควรมีการระบุรายละเอียดดังตEอไปนี้  

- ผลกระทบของเหตุสุดวิสัยท่ีมีตEอธุรกิจของแตEละระบบงาน 
- ความเสี่ยงหรือโอกาสท่ีระบบงานแตEละระบบหรือโดยรวมจะเกิดเหตุสุดวิสัย 
- ระยะเวลาสูงสุดท่ีใช'ในการนําระบบงานแตEละระบบกลับมาใช'ใหมEโดยไมEสEงผลกระทบท่ี

รุนแรงตEอธุรกิจ 
- รายละเอียดเก่ียวกับระบบงานท้ังหมดตลอดจนความสัมพันธ>กันของแตEละระบบงาน 
- รายละเอียดของระบบคอมพิวเตอร> และระบบสื่อสารท่ีใช'รวมถึงอุปกรณ>ตEอเชื่อมตEางๆ  
- ข'อมูลเก่ียวกับ Suppliers ของเครื่องคอมพิวเตอร>และอุปกรณ>ท้ังหมด 
- รายละเอียดของการแก'ไขปrญหาและผู'รับผิดชอบในแตEละข้ันตอน 
- สถานท่ีและรายชื่อของศูนย>คอมพิวเตอร>สํารอง ถ'ามี 
- รายชื่อและสถานท่ีติดตEอของผู'รับผิดชอบและผู'ท่ีเก่ียวข'องท้ังหมด 

• แผนรองรับเหตุสุดวิสัยจะต'องได'รับการอนุมัติโดยผู'บริหาร  
• ต'องเผยแพรEให'บุคลากรท่ีเก่ียวข'องได'รับรู'และเข'าใจแผนรองรับเหตุสุดวิสัยในสEวนท่ีเก่ียวข'อง

อยEางชัดเจน 
• ต'องมีการกําหนดตารางเวลาเพ่ือจัดให'มีการทดสอบแผนรองรับเหตุสุดวิสัยดังกลEาวอยEาง

สมํ่าเสมอเพ่ือให'บุคลากรท่ีเก่ียวข'องมีความคุ'นเคย และปรับปรุงแผนให'ทันสมัยอยูEตลอดเวลา 
• ในกรณีเกิดเหตุการณ>ฉุกเฉิน ต'องมีการบันทึกรายละเอียดของเหตุการณ> สาเหตุและวิธีการ

แก'ไขปrญหา 
• สถานท่ีประมวลผลและระบบคอมพิวเตอร>สํารอง 

- ควรมีระบบคอมพิวเตอร>สํารองซ่ึงต้ังแยกจากสถานท่ีประมวลผลปกติ เพ่ือใช'สําหรับการ
ประมวลผลระบบงานท่ีสําคัญในกรณีท่ีระบบคอมพิวเตอร>ปrจจุบันไมEสามารถประมวลผลได' 

- ระบบคอมพิวเตอร>สํารอง ต'องมีความสามารถเพียงพอในการประมวลผลระบบงานท่ีสําคัญ 
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- ในกรณีท่ีใช'บริการระบบคอมพิวเตอร>สํารองของผู'ให'บริการภายนอก ต'องมีสัญญาการใช'
บริการท่ีเปgนลายลักษณ>อักษร 

- ต'องจัดเก็บข'อมูลและโปรแกรมสํารองไว'ไมEไกลจากสถานท่ีประมวลผลสํารอง 
- ต'องมีการทดสอบการประมวลผลในสถานท่ีสํารองอยEางสมํ่าเสมอ 
- หลังจากการทดสอบเสร็จสิ้นแล'วต'องลบข'อมูลท่ีใช'ในการทดสอบออกจากระบบสํารอง 

ทุกครั้ง และต'องแนEใจวEาไมEสามารถนําข'อมูลท่ีลบท้ิงแล'วกลับมาใช'ใหมEได' 
 
7. การใช�งานเครื่องคอมพิวเตอร*ตั้งโตFะ (Desk Top) และคอมพิวเตอร*พกพา (Notebook)  

� กําหนดให'ใช' Password สําหรับแสดงตัวทุกครั้งในการเปfดเครื่องเพ่ือใช'งาน  
� กําหนดให'ผู'ใช'งานมีสถานะเปgน User เทEานั้น และไมEสามารถติดต้ังโปรแกรมใดๆ ได'ด'วยตนเอง 
� หลีกเลี่ยงการใช'ข'อมูลสEวนตัวในการต้ัง Password เชEน ชื่อสกุล ชื่อสถานท่ีปฏิบัติงาน นามแฝง  

วันเกิด เบอร>โทรศัพท> หรือข'อมูลอ่ืนๆ ท่ีงEายตEอการคาดเดา  
� กําหนดให'ล็อคหน'าจอทุกครั้งเม่ือต'องออกหEางหน'าจอเปgนระยะเวลาชั่วคราว และให'สอบถาม 

Password เพ่ือแสดงตัวทุกครั้งกEอนใช' 
� ห'ามไมEให'พนักงานนําข'อมูลสEวนตัวและ/หรือข'อมูลท่ีเปgนความลับของพนักงานเข'าสูEระบบ

สารสนเทศและคอมพิวเตอร>ของบริษัทฯ ตามท่ีระบุไว'ใน “ข'อ 2. ข'อมูล ใน กฎระเบียบและ
นโยบายระบบสารสนเทศ” ฉบับนี้  

� หากจําเปgนท่ีต'องนําอุปกรณ>เชื่อมตEอ หรืออุปกรณ>บันทึกข'อมูลใดๆ จากภายนอกมาใช'กับเครื่อง
คอมพิวเตอร>จะต'องมีการตรวจสอบไวรัสกEอนทุกครั้ง 

� ติดต้ังโปรแกรมเพ่ือปwองกันไวรัสคอมพิวเตอร>พร'อมท้ังมีการปรับปรุงข'อมูลจัดการไวรัสท่ีทันสมัย
เสมอ   

� ห'ามพนักงาน download หรือติดต้ังโปรแกรมใดๆ ในอุปกรณ>คอมพิวเตอร>ของบริษัทฯ หากมี
ความจําเปgนต'องติดต้ังโปรแกรมใดเพ่ือการปฏิบัติงานตามหน'าท่ีและความรับผิดชอบ โปรแกรม
ดังกลEาวจะต'องได'รับการอนุมัติจากผู' บังคับบัญชาโดยตรง และเจ'าหน'าท่ีแผนกเทคโนโลยี
สารสนเทศจะเปgนผู'ดําเนินการในลําดับตEอไป  

� บริษัทฯ สามารถตรวจสอบโปรแกรมและข'อมูลท่ีติดต้ังในอุปกรณ>คอมพิวเตอร>ของบริษัทฯ ได' โดย
ไมEต'องแจ'งลEวงหน'า รวมถึงการกําหนดหรือติดต้ังระบบในการตรวจสอบดังกลEาว และจะไมEถือเปgน
การละเมิดพระราชบัญญัติคุ'มครองข'อมูลสEวนบุคคล พ.ศ. 2562 

� ห'ามพนักงานนําโปรแกรมทุกชนิดท่ีไมEมีลิขสิทธิ์ถูกต'องมาใช'กับงานของบริษัทฯ  
� ผู'ใช'ต'องทําการสํารองข'อมูล (Back up) ท่ีใช'ในการปฏิบัติงานของตนเองอยEางสมํ่าเสมอ 
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� ห'ามทําการถEายสําเนาหรือโอนย'ายข'อมูลและโปรแกรมการใช'งานตEางๆ ของบริษัทฯ เพ่ือนําไปใช'
งานหรือกิจการท่ีไมEเก่ียวข'องกับงานของบริษัทฯ โดยไมEได'รับอนุมัติหรืออนุญาตจากผู'บังคับบัญชา
โดยตรงตามสายงาน 

� ข'อมูลท่ีได'จากการปฏิบัติงานของพนักงานในระหวEางการเปgนพนักงานของบริษัทฯ จะต'องสEงมอบ
คืนให'กับบริษัทฯ ในวันท่ีพนักงานพ'นสภาพจากการเปgนพนักงาน 

� กรณีท่ีมีการใช'งานเชื่อมตEอกับระบบเครือขEายต'องปฏิบัติดังนี้ 
- การแบEงปrน (Sharing) การใช'ข'อมูลหรือเครื่องพิมพ> เจ'าของข'อมูลหรือเครื่องพิมพ>นั้น ต'อง

กําหนดให' sharing เปgนแบบอEานอยEางเดียว (read only) เทEานั้น 
- การใช' E-mail ต'องเปgนไปเพ่ือการใช'งานของบริษัทฯ เทEานั้น และต'องใช'งานให'ถูกต'องตามธรรม

เนียมปฏิบัติท่ีดีในการใช'เครือขEาย เชEน ไมEสEง E-mail แบบกระจายถึงทุกคนท่ีเปgนสมาชิกใน
เครือขEายโดยไมEจําเปgน และห'ามสEง E-mail โดยใช'ข'อความท่ีไมEสุภาพหรือเปgนเท็จ การแนบ
เอกสารหรือสื่อท่ีผิดกฎหมาย หรือลามกอนาจารไปยังบุคคลอ่ืน เปgนต'น 

- การใช' Internet ต'องเปgนการใช'เพ่ืองานของบริษัทฯ หรือเพ่ือแสวงหาข'อมูลและความรู'ท่ีเปgน
ประโยชน>ตEอการปฏิบัติงาน พนักงานพึงใช'ทรัพยากรเครือขEายอยEางมีประสิทธิภาพโดยห'ามเปgน
เครื่องมือในการค'นหาหรือ download ไฟล>ใดๆ ท่ีไมEเก่ียวข'องกับการทํางาน รวมถึงจะต'องไมE
เข'าเว็บไซต>ท่ีผิดกฎหมายหรือละเมิดศีลธรรมอันดีงาม  

� ในการใช' Internet และ E-mail รวมไปถึงการบันทึกข'อมูลตEางๆ ท่ีไมEเหมาะสม เชEนภาพลามก 
อนาจาร โดยใช'อุปกรณ>คอมพิวเตอร>ของบริษัทฯ และหรือผEานชEองทางการสื่อสารของบริษัทฯ จะ
ถือวEาพนักงานฝ{าฝ|นข'อบัญญัติวEาด'วยความผิดเ ก่ียวกับคอมพิวเตอร>ตามท่ีกําหนดไว'ใน
พระราชบัญญัติวEาด'วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร> พ.ศ. 2550 และอาจได'รับการ
ลงโทษทางวินัยจากบริษัทฯ หรือตามกฎหมายตEางๆ ท่ีเก่ียวข'อง 

  
8. การกําหนดมาตรฐานเครื่องและอุปกรณ*ระบบคอมพิวเตอร* (Specification)  
กําหนดมาตรฐานในการจัดหาระบบเครื่องคอมพิวเตอร> ท้ังในสEวนของ Hardware และ Software ให'เปgนไป
ตามท่ีระบุไว'ในเอกสาร “มาตรฐานระบบคอมพิวเตอร>” ใน ภาคผนวกท่ี 2.1  
 
9. บทลงโทษ 
กรณีท่ีพนักงานฝ{าฝ|น กฎระเบียบและนโยบายสารสนเทศ ฉบับนี้ จะถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยตาม
ระเบียบข'อบังคับเก่ียวกับการทํางานของบริษัทฯ ท่ีประกาศและมีผลบังคับใช' ณ ขณะนั้น หรือตาม
บทบัญญัติโทษตามกฎหมายท่ีเก่ียวข'อง  

 


