บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จากัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO.,LTD.

ประกาศบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จากัด
ที่ 038/2561
เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พ.ศ. 2561
---------------------------------------ตามพระราชกฤษฎีกากาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ภาครัฐ พ.ศ. 2549 มาตรา 5 และมาตรา 7 และประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง
แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2553
กาหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดทาแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศ เพื่อให้การดาเนินการใด ๆ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานของรัฐ หรือโดยหน่วยงาน
ของรัฐมีความมั่นคงปลอดภัยและเชื่อถือได้
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จากัด (ธพส.) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติว่าด้วย
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 มีหน้าที่ลงทุนก่อสร้างอาคาร บริหารโครงการศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร
และบริหารจัดการทรัพย์สินอื่นของรัฐตามนโยบายรัฐบาล ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของสารสนเทศ และเพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ มี
ความมั่นคงปลอดภัย รวมทั้งป้องกันปัญหา และภัยคุกคามต่าง ๆ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จากัด
(ธพส.) จึงกาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
โดยมีเนื้อหา
ครอบคลุมตามประกาศ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จากัด เรื่อง นโยบาย
และแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พ.ศ. 2561 ”
ข้อ 2 วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น และความมั่นคงปลอดภัยในการใช้งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จากัด (ธพส.) ให้ดาเนินงานได้
อย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2.2 เพื่อกาหนดมาตรฐาน นโยบาย และแนวทางปฏิบัติ ให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ผู้ดูแล
ระบบ และบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานให้กับ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จากัด (ธพส.) ตระหนักถึง
ความสาคัญของการ รักษาความมั่นคงปลอดภัยในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการดาเนินงาน
2.3 เพื่อเผยแพร่นโยบายและแนวทางปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับและบุคคลภายนอก
ที่ปฏิบัติงานให้กับ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จากัด (ธพส.) ได้รับทราบ และถือปฏิบัติตามนโยบายนี้
อย่างเคร่งครัด
เลขที่อ้างอิง 08000/2561 นางสาวนานา ปิยะรังษี(ผู้จัดการ) วันที่พิมพ์ 27/12/2561 16:07:17.017 เลขที่พิมพ์ 341883264569

เลขที่ 120 อาคารธนพิพัฒน์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 www.dad.co.th
โทร 0-2142-2222 โทรสาร 0-2143-888-9

2/4

2.4 เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และมีการปรับปรุงการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
ข้อ 3 ขอบเขตการดาเนินงาน
นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของ บริษัท
ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จากัด มีขอบเขตครอบคลุมเนื้อหา ดังนี้
3.1 การเข้าถึงและการใช้งานสารสนเทศ
3.1.1 การเข้าถึงข้อมูลและการควบคุมการใช้งานสารสนเทศ
3.1.2 การกาหนดประเภทข้อมูล ระดับข้อมูล และระดับชัน้ ความลับของข้อมูล
3.1.3 ข้อกาหนดการใช้งานตามภารกิจ
3.1.4 การบริหารจัดการการเข้าถึงของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ
3.1.5 การบริหารจัดการ และการใช้งานรหัสผ่าน
3.1.6การควบคุมสินทรัพย์สารสนเทศและการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ใน
ภาวะเสี่ยงต่อการเข้าถึงโดยผู้ที่ไม่มีสิทธิ์
3.1.7 การเข้ารหัสสาหรับข้อมูลที่เป็นความลับ
3.1.8 การควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่าย
3.1.8.1 การยืนยันตัวบุคคลในการใช้งานเครือข่าย
3.1.8.2 การป้องกันพอร์ตที่ใช้สาหรับการปรับแต่งระบบ
3.1.8.3 การควบคุมการเชื่อมต่อเครือข่าย
3.1.8.4 การควบคุมการจัดเส้นทางบนเครือข่าย
3.1.9 การเข้าถึงระบบปฏิบัตกิ าร
3.1.10 การควบคุมการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสารเคลื่อนที่
3.1.11 การปฏิบัติงานจากภายนอกสานักงาน
3.1.12 การใช้งานอินเตอร์เน็ต โซเชี่ยลเน็ตเวิร์ก และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
3.1.13 การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
3.1.14 การควบคุมการใช้บริการผู้ให้บริการภายนอก
3.1.15 การจัดเก็บการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับไฟล์ (Version Control)
3.1.16 การจัดการและรักษาความปลอดภัยของดาต้าเซ็นเตอร์
3.1.17 การควบคุมการเข้าถึงและใช้งานระบบสารสนเทศที่สาคัญ
3.2 การสารองข้อมูลและแผนเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉิน
3.2.1 การสารองข้อมูล
3.2.2 การเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉิน
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3.3 การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศ
ข้อ 4 การกาหนดขอบเขตความรับผิดชอบ
แบ่งขอบเขตความรับผิดชอบเป็น 2 ระดับ คือ ระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้
4.1 ระดับนโยบาย
กาหนดให้ผู้บริหารสูงสุด (Managing Director) ของ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์
จากัด เป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสี่ยง ความเสียหาย หรืออันตรายที่เกิดขึ้น ในกรณีที่ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือข้อมูลสารสนเทศเกิดความเสียหาย หรือผลกระทบแก่องค์กร อันเนื่องมาจากความบกพร่อง
ละเลยหรือฝ่าฝืนการปฏิบัติตามนโยบายแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
กาหนดให้ผู้อานวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ บริษัท ธนารักษ์พัฒนา
สินทรัพย์ จากัด เป็นผู้รับผิดชอบในการสั่งการ ตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ด้านสารสนเทศ รวมทั้งติดตาม กากับดูแล ควบคุม ตรวจสอบ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ และคาปรึกษากับ
เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
4.2 ระดับปฏิบัติ
4.2.1 นโยบายการเข้าถึงและการใช้งานสารสนเทศ ผู้รับผิดชอบ ได้แก่
4.2.1.1 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.2.1.2 ผู้ดูแลระบบที่ได้รับมอบหมาย
4.2.1.3 เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
4.2.1.4 ผู้ใช้งาน
4.2.2 นโยบายการสารองข้อมูลและแผนเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉิน
4.2.2.1 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.2.2.2 ผู้ดูแลระบบที่ได้รับมอบหมาย
4.2.2.3 เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
4.2.3 นโยบายการตรวจสอบและประเมินความเสีย่ งด้านสารสนเทศ
4.2.2.1 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.2.2.2 ผู้ตรวจสอบภายใน หรือ ผู้ตรวจสอบจากภายนอก
4.2.2.3 ผู้ดูแลระบบที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ 5 ต้องมีการตรวจสอบ ประเมิน ทบทวน และปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติอย่าง
สม่าเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ข้อ 6 นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พ.ศ. 2561
ของบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จากัด (ธพส.) ถือเป็นมาตรฐาน โดยอ้างอิงรายละเอียดแนบท้ายประกาศ
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นี้ เพื่อใช้เป็นแนวทางการดาเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความมั่นคง ปลอดภัย และเชื่อถือได้ และ
เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเจ้าหน้าที่ของ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จากัด และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ต้องถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561

( นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ )
กรรมการบริษัท รักษาการแทน กรรมการผู้จัดการ

เลขที่อ้างอิง 08000/2561 นางสาวนานา ปิยะรังษี(ผู้จัดการ) วันที่พิมพ์ 27/12/2561 16:07:17.017 เลขที่พิมพ์ 341883264569

1

เอกสารแนบท้ายประกาศ
เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
ของ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จากัด (ธพส.)
ว่าด้วย คานิยาม
คำนิยำมที่ใช้ในนโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศนี้ ประกอบด้วย
บริษัท/องค์กร/หน่วยงาน หมำยถึง บริษัท ธนำรักษ์พัฒนำสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.)
ผู้บริหารระดับสูงสุด (Managing Director: MD) หมำยถึง ผู้มีอำนำจสูงสุดของ บริษัท ธนำรักษ์ พัฒนำ
สินทรัพย์ จำกัด ซึ่งมีบทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในส่วนของกำรกำหนดนโยบำย ตัดสินใจ และแนะนำแนว
ทำงกำรดำเนินงำนของ บริษัท ธนำรักษ์พัฒนำสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.)
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ หมำยถึง หน่วยงำนที่ให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ให้คำปรึกษำ พัฒนำ
ปรับปรุง บำรุงรักษำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ คอมพิวเตอร์ และเครือข่ำยภำยใน ธพส.
ผู้อานวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ หมำยถึง ผู้บังคับบัญชำสูงสุดในกำรบริหำรจัดกำรระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศของ ธพส. เป็นผู้ที่มีอำนำจตัดสินใจเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีบทบำทหน้ำที่ และควำม
รับผิดชอบ ในส่วนของกำรกำหนดนโยบำย มำตรฐำนกำรควบคุมดูแลกำรใช้งำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
การรักษาความมั่นคงปลอดภัย หมำยถึง กำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยสำหรับระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
คอมพิวเตอร์ และเครือข่ำย ของ ธพส.
มาตรฐาน (Standard) หมำยถึง บรรทัดฐำนที่บังคับใช้ในกำรปฏิบัติกำรจริงเพื่อให้ได้ตำมวัตถุประสงค์
หรือ เป้ำหมำย
ผู้ใช้งาน หมำยถึง พนักงำน ลูกจ้ำง พนักงำนจ้ำงเหมำ เจ้ำหน้ำที่ประจำโครงกำรต่ำงๆ ของ ธพส. และ
บุคคลภำยนอก ที่ได้รับอนุญำต (Authorized user) ให้สำมำรถเข้ำใช้งำนระบบสำรสนเทศ และเครื อข่ำยของ
ธพส.
ผู้ดู แ ลระบบ (System Administrator) หมำยถึง เจ้ำหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้ บังคับบัญชำให้มี
หน้ ำ ที่ รั บ ผิ ด ชอบในกำรดู แ ลระบบคอมพิ ว เตอร์ และเครื อ ข่ ำ ยคอมพิ ว เตอร์ ซึ่ ง สำมำรถเข้ ำ ถึ ง โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลอื่นเพื่อกำรจัดกำรระบบสำรสนเทศ และเครื อข่ำยคอมพิวเตอร์ได้ เช่น บัญชีผู้ใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์ (User Account) หรือบัญชีไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email Account) เป็นต้น
เจ้าหน้าที่ หมำยถึง พนักงำน ลูกจ้ำง พนักงำนจ้ำงเหมำ และเจ้ำหน้ำที่ประจำโครงกำรต่ำงๆ ของ ธพส.
ผู้ให้บริการภายนอก หมำยถึง บริษัท หน่วยงำน บุคคลที่รับดำเนินงำน (Outsourcing) ให้กับ ธพส. และ
ได้รับสิทธิกำรเข้ำถึงระบบสำรสนเทศ และเครือข่ำย ตำมที่ ธพส. อนุญำต
หน่วยงานภายนอก หมำยถึง องค์กรหรือหน่วยงำนภำยนอกที่ ธพส.อนุญำตให้มีสิทธิ์ในกำรเข้ำถึงและใช้
งำนข้อมูล หรื อ ทรั พ ย์ สิ น ต่ ำง ๆ ของหน่ ว ยงำน โดยจะได้รับสิ ทธิ์ ในกำรใช้ ระบบตำมอ ำนำจหน้ำ ที่ และต้ อ ง
รับผิดชอบในกำรรักษำควำมลับของข้อมูล
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สารสนเทศ (Information) หมำยถึง ข้อเท็จจริงที่ได้จำกกำรนำข้อมูล ซึ่งอำจอยู่ในรูปของตัวเลข ข้อควำม
หรื อภำพกรำฟิก มำผ่ ำนกำรประมวลผลให้ ผู้ ใช้ส ำมำรถเข้ ำใจได้ง่ ำย และสำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ ใ นกำร
ปฏิบัติงำน บริหำร กำรวำงแผน และกำรตัดสินใจ
ระบบเครือข่าย (Network System) หมำยถึง คือ กลุ่มของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่ำงๆ ที่ถูกนำมำ
เชื่อมต่อกันเพื่อให้ผู้ใช้ในเครือข่ำยสำมำรถติดต่อสื่ อสำร แลกเปลี่ยนข้อมูล และใช้อุปกรณ์ต่ำงๆ ในเครือข่ำย
ร่วมกันได้
อินเตอร์เน็ต (Internet) หมำยถึง เครือข่ำยคอมพิวเตอร์ ขนำดใหญ่ ที่มีกำรเชื่อมต่อระหว่ำงเครือข่ำย
หลำย ๆ เครือข่ำยทั่วโลกเข้ำด้วยกัน โดยใช้โปรโตคอล TCP/IP เป็นมำตรฐำนกำรเชื่อมต่อ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology System) หมำยถึง ระบบงำนของหน่วยงำน
ที่นำเทคโนโลยีสำรสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ำยมำช่วยในกำรสร้ำงสำรสนเทศที่หน่วยงำน
สำมำรถนำมำใช้ประโยชน์ในกำรวำงแผน กำรบริหำร กำรสนับสนุนกำรให้บริหำร กำรพัฒนำและควบคุมกำร
ติดต่อสื่อสำร ซึ่งมีองค์ประกอบ เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ำย โปรแกรม ข้อมูล และสำรสนเทศ เป็นต้น
ดาต้าเซ็นเตอร์ (Data Center) หมำยถึง โครงสร้ำงพื้นฐำนทำงกำยภำพหรือเสมือนจริง สำหรับจัดวำง
คอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ และอุปกรณ์เครือข่ำย เพื่อกำรจัดเก็บ ประมวลผล และให้บริกำรข้อมูลที่มีควำมสำคัญ
แก่องค์กร ทั้งยังเป็นที่อยู่ของอุปกรณ์สำรองข้อมูล และอุปกรณ์รักษำควำมปลอดภัยบนเครือข่ำย
ระบบสารสนเทศที่สาคัญ หมำยถึง ระบบบริหำรจัดกำรและวำงแผนทรัพยำกรองค์กร (SAP-ERP) ระบบ
บริหำรงำนบุคคล (HRIS) ระบบสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรตัดสินใจของผู้บริหำร (BI) และระบบอนุมัติจัดซื้อจัด
จ้ำง (E-Doc Flow) ที่ใช้งำนใน ธพส.
พื้นที่ทางานทั่วไป (General Working Area) หมำยถึง พื้นที่ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และ
คอมพิวเตอร์พกพำที่ประจำโต๊ะทำงำน พื้นที่ทำงำนของผู้ดูแลระบบ (System Administrator Area)
เจ้าของข้อมูล หมำยถึง ผู้ได้รับมอบอำนำจจำกผู้บังคับบัญชำให้รับผิดชอบข้อมูลของระบบงำนโดยเจ้ำของ
ข้อมูลเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลนั้น ๆ หรือ ได้รับผลกระทบโดยตรงหำกข้อมูลเหล่ำนั้นเกิดสูญหำย
สิ ท ธิ ข องผู้ ใ ช้ ง าน หมำยถึง สิ ทธิทั่ว ไป สิ ทธิจำเพำะ สิ ทธิพิเศษ และสิ ทธิอื่นใดที่ เกี่ ยวข้ องกั บ ระบบ
เทคโนโลยี สำรสนเทศ
สินทรัพย์ หมำยถึง ข้อมูล ระบบข้อมูล และทรัพย์สินด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรที่มีคุณค่ำ
สำหรับองค์กร
การเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานสารสนเทศ หมำยถึง กำรอนุญำต กำรกำหนดสิทธิหรือกำรมอบอำนำจ
ให้ ผู้ใช้งำน เข้ำถึงหรือใช้งำนเครื อข่ำยหรือระบบสำรสนเทศ ทั้งทำงอิเล็กทรอนิกส์และทำงกำยภำพ รวมทั้งกำร
อนุญำตสำหรับบุคคลภำยนอก
ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ หมำยถึง กำรธำรงไว้ซึ่งควำมลับ (Confidentiality) ควำมถูกต้อง
ครบถ้วน (Integrity) และสภำพพร้อมใช้งำน (Availability) ของสำรสนเทศ ทั้งนี้รวมถึงคุณสมบัติในด้ำนควำม
ถูกต้องแท้จริง (Authenticity) ควำมรับผิด (Accountability) กำรห้ำมปฏิเสธควำมรับผิด (Non- Repudiation)
และควำมน่ำเชื่อถือ (Reliability)
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เหตุ การณ์ ด้ า นความมั่น คงปลอดภัย (Information Security Event) หมำยถึง กรณีที่ระบุกำรเกิ ด
เหตุกำรณ์ สภำพของกำรบริกำรหรือเครือข่ำยที่แสดงให้เป็นควำมเป็นไปได้ที่จะเกิดกำรฝ่ำฝืนนโยบำยด้ำนควำ ม
มั่น คงปลอดภัย หรื อมำตรกำรป้ องกัน ที่ล้มเหลว หรือเหตุกำรณ์อันไม่อำจรู้ได้ว่ำอำจเกี่ยวข้องกับควำมมั่นคง
ปลอดภัย
สถานการณ์ ด้ า นความมั่น คงปลอดภัยที่ ไ ม่พึงประสงค์หรื อไม่ อาจคาดคิด (Information Security
Incident) หมำยถึง สถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่อำจคำดคิด (Unwanted or
Unexpected) ซึ่งอำจทำให้ระบบขององค์กรถูกบุกรุกหรือโจมตี และควำมมั่นคงปลอดภัยถูกคุกคำม
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หมำยถึง ระบบที่บุคคลใช้ในกำรรับส่งข้อควำมระหว่ำงกันโดยผ่ ำน
เครื่ องคอมพิว เตอร์ และเครื อ ข่ำ ยที่เชื่ อ มโยงถึ ง กัน ข้อมูล ที่ส่ งจะเป็ น ได้ ทั้ งตั ว อัก ษร ภำพถ่ำย ภำพกรำฟิ ก
ภำพเคลื่อนไหว และเสียง ผู้ส่งสำมำรถส่งข่ำวสำรไปยังผู้รับคนเดียวหรือหลำยคนก็ได้ มำตรฐำนที่ ใช้ในกำร รับส่ง
ข้อมูลชนิดนี้ได้แก่ SMTP, POP3 และ IMAP เป็นต้น
รหัสผ่าน (Password) หมำยถึง ตัวอักษร หรืออักขระพิเศษ หรือตัวเลข ที่ใช้เป็นเครื่องมือในกำรตรวจสอบ
ยืนยันตัว บุคคล เพื่อควบคุมกำรเข้ำถึงข้อมูลและระบบข้อมูลในกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล และ
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ชุดคาสั่ง/โปรแกรมไม่พึงประสงค์ หมำยถึง ชุดคำสั่งที่มีผลทำให้คอมพิวเตอร์ หรือระบบคอมพิวเตอร์ หรือ
ชุดคำสั่งอื่นเกิดควำมเสียหำย ถูกทำลำย ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม ขัดข้อง หรือปฏิบัติงำนไม่ตรงตำม
คำสั่งที่กำหนดไว้
ล็อก (Logs) หมำยถึง รำยกำรลงบันทึก ที่ถูกสร้ำงโดยอัตโนมัติเมื่อมีกำรเข้ำถึง หรือใช้งำน

เอกสารแนบท้ายประกาศ
เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จากัด (ธพส.)
ส่วนที่ 1 นโยบายการเข้าถึงและการใช้งานสารสนเทศ
เรื่องที่ 1 ว่าด้วย การควบคุมการเข้าถึงและใช้งานสารสนเทศ
วัตถุประสงค์
1) เพื่อป้องกันการบุกรุกที่จะสร้างความเสียหายแก่ข้อมูลหรือการทางานของระบบสารสนเทศให้
หยุดชะงัก
2) เพื่อกาหนดมาตรการ การอนุญาต การกาหนดสิทธิ์ และการมอานาจ ในการเข้าถึงและใช้งาน
สารสนเทศ
3) เพื่อให้สามารถตรวจสอบติดตามพิสูจน์ตัวบุคคลที่เข้าใช้งานระบบสารสนเทศของบริษัท ธนารักษ์
พัฒนาสินทรัพย์ จากัด
ผู้รับผิดชอบ
1) ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
2) ผู้ดูแลระบบที่ได้รับมอบหมายตามประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการเข้าถึงและการใช้งาน
สารสนเทศ
3) เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการเข้าถึงและการใช้งาน
สารสนเทศ
4) ผู้ใช้งาน
ข้อปฏิบัติ
1) จัดทาทะเบียนสินทรัพย์ โดยจาแนกเป็นกลุ่มทรัพยากรระบบ การทางาน และสถานที่เก็บหรือ
ประมวลผล และระบุสิทธิ์ในการเข้าถึงสินทรัพย์นั้น
2) กาหนดกฎเกณฑ์ในการอนุญาตให้เข้าถึงการใช้งานระบบสารสนเทศ ดังนี้
2.1) ผู้ใช้งานจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบข้อมูลและระบบงานตาม ความ
จาเป็นต่อการใช้งานระบบสารสนเทศ
2.2) เจ้าของข้อมูล และเจ้าของระบบงาน จะอนุญาตให้ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบได้เฉพาะ ในส่วนที่
จาเป็นตามหน้าที่งานเท่านั้น
2.3) ผู้ดูแลระบบมีหน้าที่ตรวจสอบการอนุมัติ และกาหนดสิทธิ์ในการผ่านเข้าสู่ระบบ ให้แก่
ผู้ใช้งาน โดยต้องมีการจัดทาเป็นเอกสารเพื่อขอสิทธิ์ในการเข้าสู่ระบบ และกาหนดให้มีการลงนาม
อนุมัติ
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3) ให้มีการกาหนดสิทธิของผู้ใช้งาน ดังนี้
3.1) กาหนดกลุ่มผู้ใช้งานและสิทธิของกลุ่มผู้ใช้งานแต่ละกลุ่ม ได้แก่
3.1.1) สิทธิอ่านอย่างเดียว
3.1.2) สิทธิการเพิ่มข้อมูล
3.1.3) สิทธิการแก้ไขข้อมูล
3.1.4) สิทธิการลบข้อมูล
3.1.5) สิทธิการอนุมัติ/อนุญาต
3.1.6) ไม่มีสิทธิ
3.2) กาหนดการระงับสิทธิ การมอบอานาจ ให้เป็นไปตามการบริหารจัดการการ เข้าถึงข้อมูล
สารสนเทศ และระบบสารสนเทศของผู้ใช้งาน (User Access Management) ที่ได้กาหนดไว้
3.3) ผู้ใช้งานที่ต้องการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศจะต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์ อักษรและ
ได้รับการพิจารณาจากผู้ดูแลระบบที่ได้รับมอบหมาย ตามแบบลงทะเบียนผู้ใช้งาน
4) กาหนดกฎเกณฑ์ในการอนุญาตให้เข้าถึงการใช้งานระบบสารสนเทศ ดังนี้
4.1) ผู้ใช้งานจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบข้อมูลและระบบงานตาม ความ
จาเป็นต่อการใช้งานระบบสารสนเทศ
4.2) เจ้าของข้อมูล และเจ้าของระบบงาน จะอนุญาตให้ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบได้เฉพาะ ในส่วนที่
จาเป็นตามหน้าที่งานเท่านั้น
4.3) ผู้ดูแลระบบมีหน้าที่ตรวจสอบการอนุมัติ และกาหนดสิทธิ์ในการผ่านเข้าสู่ระบบ ให้แก่
ผู้ใช้งาน โดยต้องมีการจัดทาเป็นเอกสารเพื่อขอสิทธิ์ในการเข้าสู่ระบบและ กาหนดให้มีการลงนาม
อนุมัติ

เอกสารแนบท้ายประกาศ
เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จากัด (ธพส.)
ส่วนที่ 1 นโยบายการเข้าถึงและการใช้งานสารสนเทศ
เรื่องที่ 2 ว่าด้วย การกาหนดประเภทข้อมูล ระดับข้อมูล และระดับชั้นความลับของข้อมูล
วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้มีความตระหนักถึงความสาคัญของข้อมูล และมีวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของข้อมูลแต่ละประเภท ระดับ และชั้นความลับ
ผู้รับผิดชอบ
1) ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
2) ผู้ดูแลระบบที่ได้รับมอบหมาย ตามประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการเข้าถึงและการใช้งาน
สารสนเทศ
3) เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตามประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการเข้าถึงและการใช้งาน
สารสนเทศ
4) ผู้ใช้งาน
ข้อปฏิบัติ
1) จั ดแบ่ งประเภทข้อมูล เป็ น ข้อมูล ด้านการบริห าร ข้อมูล ด้านการดาเนินงาน และข้อมูล ด้านการ
ให้บริการ
1.1) ข้อมูลด้านการบริหาร ได้แก่
1.1.1) นโยบาย
1.1.2) ข้อมูลยุทธศาสตร์ แผน และภารกิจของบริษัท
1.1.3) ผลการปฏิบัติงาน
1.1.4) กฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติ
1.1.5) ข้อมูลบุคลากร
1.1.6) งบประมาณ
1.2) ข้อมูลด้านการดาเนินงาน ได้แก่
1.2.1) ข้อมูลการเงินและบัญชี
1.2.2) ข้อมูลทะเบียนสินทรัพย์
1.2.3) ข้อมูลแจ้งซ่อม
1.2.4) ข้อมูล Logs
1.2.5) ข้อมูลการอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
/1.3) ข้อมูลด้านการ...

1.3) ข้อมูลด้านการให้บริการ ได้แก่
1.3.1) ข้อมูลวิชาการและองค์ความรู้
1.3.2) ข้อมูลพื้นที่อาคาร
1.3.3) ข้อมูลการให้บริการ อื่นๆ
2) จัดแบ่งลาดับชั้นความลับของข้อมูลแต่ละประเภท ตามระเบียบว่าด้วยการรักษา ความลับทางราชการ พ.ศ.
2544 เป็น 3 ชั้น คือ
2.1) ลับที่สุด หมายถึง ข้อมูลลับซึ่งหากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน จะก่อให้เกิดความเสียหาย
อย่างร้ายแรงที่สุด
2.2) ลับมาก หมายถึง ข้อมูลลับซึ่งหากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน จะก่อให้เกิดความเสียหาย
อย่างร้ายแรง
2.3) ลับ หมายถึง ข้อมูลลับซึ่งหากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนจะ ก่อให้เกิดความเสียหาย
3) จัดแบ่งระดับความสาคัญของข้อมูลแต่ละประเภท เป็น 4 ระดับ คือ
3.1) สาคัญมากที่สุด
3.2) สาคัญมาก
3.3) สาคัญ
3.4) ทั่วไป
4) จัดแบ่งระดับชั้นการเข้าถึงข้อมูล คือ
4.1) ระดับชั้นสาหรับผู้บริหาร
4.2) ระดับชั้นสาหรับผู้ใช้ทั่วไป
4.3) ระดับชั้นสาหรับผู้ดูแลระบบ
4.4) ระดับชั้นสาหรับผู้ที่ได้รับมอบหมาย
5) ต้องมีวิธีปฏิบัติในการจัดเก็บ และควบคุมการเข้าถึงข้อมูล ทั้งการเข้าถึงโดยตรง และการเข้าถึงผ่าน
ระบบงาน รวมถึงต้องมีวิธีการทาลายข้อมูลแต่ละประเภทชั้นความลับ
6) เจ้าของข้อมูล จะต้องมีการทบทวนความเหมาะสมของสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล ของผู้ใช้งานเหล่านี้อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสิทธิต่าง ๆ ที่ให้ไว้ยังคงมีความเหมาะสม
7) มีวิธีปฏิบัติในการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลแต่ละประเภทชั้นความลับ ทั้งการเข้าถึง โดยตรงและการเข้าถึง
ผ่านระบบงาน ผู้ดูแลระบบมีการกาหนดรายชื่อผู้ใช้งาน (User Account) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ใน
การตรวจสอบตัวตนจริงของผู้ใช้ข้อมูลในแต่ละชั้นความลับข้อมูล
8) การรับส่งข้อมูลระดับชั้นความลับ ตั้งแต่ชั้น “ลับ” ขึ้นไปผ่านเครือข่ายสาธารณะ ต้องได้รับการเข้ารหัส
(Encryption) ที่เป็นมาตรฐานสากล ตามนโยบายการเข้าถึงและการใช้งานสารสนเทศ ว่าด้วย การเข้ารหัส
สาหรับข้อมูลที่เป็นความลับ
9) มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลในกรณีที่นาเครื่องคอมพิวเตอร์ ออกนอกพื้นที่ของบริษัท
หรือกรณีส่งเครื่องคอมพิวเตอร์ไปตรวจซ่อมต้องสารองข้อมูลไว้ในสื่อบันทึกข้อมูล และลบข้อมูลสาคัญที่เก็บอยู่
ในเครื่องคอมพิวเตอร์ออกก่อน

เอกสารแนบท้ายประกาศ
เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จากัด (ธพส.)
ส่วนที่ 1 นโยบายการเข้าถึงและการใช้งานสารสนเทศ
เรื่องที่ 3 ว่าด้วย ข้อกาหนดการใช้งานตามภารกิจ
วัตถุประสงค์
1) เพื่อควบคุมและป้องกันไม่ให้เกิดการเข้าถึงสารสนเทศโดยผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องตามภารกิจ
2) เพื่อกาหนดข้อปฏิบัติเพื่อควบคุมการเข้าถึงที่สอดคล้องและเหมาะสมตามภารกิจของผู้ใช้งาน
ผู้รับผิดชอบ
1) ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
2) ผู้ดูแลระบบที่ได้รับมอบหมาย ตามประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการเข้าถึงและการใช้งาน
สารสนเทศ
3) เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตามประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการเข้าถึงและการใช้งาน
สารสนเทศ
4) ผู้ใช้งาน
ข้อปฏิบัติ
ข้อกาหนดการใช้งานตามภารกิจ เพื่อควบคุมการเข้าถึงสารสนเทศ (business requirements for
access control) แบ่งการจัดทาข้อปฏิบัติเป็น 2 ส่วน คือ
1) การควบคุมการเข้าถึงสารสนเทศตามภารกิจ
1.1) ติดตั้งโปรแกรมเฉพาะที่เกี่ยวข้องตามภารกิจบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน
1.2) กาหนดสิทธิการเข้าถึงและใช้งานระบบสารสนเทศ ในฟังก์ชันงานที่เกี่ยวข้องตาม
ภารกิจ
1.3) กาหนดสิทธิการเข้าถึงระดับชั้นข้อมูลตามภารกิจ
1.4) มีการจากัดระยะเวลาใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามประเภทภารกิจ
2) การปรับปรุงให้สอดคล้องกับข้อกาหนดในการปฏิบัติงานและข้อกาหนดด้านความปลอดภัย
2.1) มีการกาหนดพื้นที่การเข้าดาเนินงานที่สอดคล้องตามภารกิจ
2.2) มีการดูแลและเฝ้าระวังการปฏิบัติงานของบุคคลภายนอกในขณะที่ปฏิบัติงาน
2.3) ทบทวนสิทธิ์ของผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ และเพิกถอนสิทธิ์เมื่อไม่มีความเกี่ยวข้อง
2.4) การเปลี่ยนรหัสผ่านของผู้ใช้โปรแกรม ให้มีความถี่ที่เหมาะสมตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง
กับโปรแกรมนั้น
2.5) การเปลี่ ย นรหั ส ผ่ านในการเข้ าถึ งพื้ นที่ ท างกายภาพ ให้ มี ค วามถี่ ที่ เหมาะสมกับ
ความสาคัญของพื้นที่ และตามความสาคัญของข้อมูล

เอกสารแนบท้ายประกาศ
เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จากัด (ธพส.)
ส่วนที่ 1 นโยบายการเข้าถึงและการใช้งานสารสนเทศ
เรื่องที่ 4 ว่าด้วย การบริหารจัดการการเข้าถึงของผู้ใช้งาน
วัตถุประสงค์
1) เพื่อควบคุมการเข้าถึงระบบสารสนเทศเฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตแล้ว
2) เพื่อสร้างความตระหนักเรื่องความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
ผู้รับผิดชอบ
1) ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
2) ผู้ดูแลระบบที่ได้รับมอบหมาย ตามประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการเข้าถึงและการใช้งาน
สารสนเทศ
3) เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตามประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการเข้าถึงและการใช้งาน
สารสนเทศ
4) ผู้ใช้งาน
ข้อปฏิบัติ
1) ให้มีการสร้างความตระหนัก เรื่องความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ดังนี้
1.1)
กาหนดหลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับการสร้างความตระหนักเรื่องความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ (information security awareness training)
1.2)
ฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้ใช้งาน เพื่อให้เกิดความตระหนัก ความเข้าใจถึง
ภัยและผลกระทบที่เกิดจากการใช้งานระบบสารสนเทศโดยไม่ระมัดระวังหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์
1.3)
กาหนดให้มีมาตรการเชิงป้องกันภัยและผลกระทบที่เกิดจากการใช้งานระบบ
สารสนเทศตามความเหมาะสม
2) มีการกาหนดขั้นตอนปฏิบัติในการลงทะเบียนผู้ใช้งาน (user registration) ครอบคลุมในเรื่องต่อไปนี้
2.1)
จั ด ท าแบบฟอร์ ม ขอใช้ ร ะบบงานสารสนเทศและให้ ผู้ ใ ช้ ง านกรอกข้ อ มู ล ลงใน
แบบฟอร์มเพื่อตรวจสอบสิทธิและดาเนินการตามขั้นตอนการลงทะเบียนผู้ใช้งาน
2.2)
มีการระบุชื่อบัญชีผู้ใช้งานแยกกันเป็นรายบุคคล ไม่ซ้าซ้อนกัน
2.3)
กาหนดชื่อผู้ใช้งาน (Username) จากชื่อภาษาอังกฤษและตามด้วยอักษรตัวแรก
ของนามสกุล หากซ้า ให้เพิ่มอักษรตัวที่สอง หรือจนกว่าจะไม่ซ้ากับชื่อผู้ใช้งานคนอื่น หรือ
กาหนดโดยใช้ ID พนักงาน ที่เป็นเลข หรือ email ที่ไม่ซ้ากับชื่อผู้ใช้งานคนอื่น

/2.4) จัดทาเอกสาร...

2.4)
จัดทาเอกสารที่แสดงถึงสิทธิ และหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน ซึ่งต้องลงนาม
รับทราบตาม ลาดับขั้นการบริหารงานของ ธพส.
2.5)
มี ห ลั ก เกณฑ์ ใ นการอนุ ญ าตให้ เ ข้ า ถึ ง ระบบสารสนเทศ และได้ รั บ การพิ จ ารณา
อนุญาตจากผู้อานวย การฝ่ายหรือผู้ดูแลระบบที่ได้รับมอบหมาย
2.6)
ทบทวนสิทธิ์ของผู้ ที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ และเพิ กถอนสิ ทธิ์เมื่อไม่มีความเกี่ยวข้ อง
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสิทธิต่าง ๆ ที่ให้ไว้ยังคงมีความเหมาะสม
3) มีการบริหารจัดการสิทธิของผู้ ใช้งาน (user management) โดยแสดงรายละเอียดที่เกี่ยวกับ การ
ควบคุมและจากัดสิทธิเพื่อให้สามารถเข้าถึงและใช้งานระบบสารสนเทศแต่ละชนิดตามความเหมาะสม ทั้งนี้
รวมถึงสิทธิจาเพาะ สิทธิพิเศษ และสิทธิอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึง ดังนี้
3.1)
กาหนดสิทธิการเข้าถึงและใช้งานระบบสารสนเทศ ในฟังก์ชันงานที่เกี่ยวข้องตาม
ภารกิจ
3.2)
มีการแยกการกาหนดสิทธิการเข้าถึงและใช้งานระบบสารสนเทศ สาหรับสิทธิ
จาเพาะ สิทธิพิเศษ และสิทธิอื่นๆ ที่ไม่ใช่สิทธิในการปฏิบัติงานตามปกติ
3.3)
ไม่ให้ผู้ดูแลระบบใช้บัญชีผู้ใช้งานที่มีสิทธิในระดับสูง ในการปฏิบัติงานทั่วไป

เอกสารแนบท้ายประกาศ
เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จากัด (ธพส.)
ส่วนที่ 1 นโยบายการเข้าถึงและการใช้งานสารสนเทศ
เรื่องที่ 5 ว่าด้วย การบริหารจัดการ และการใช้งานรหัสผ่าน
วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้เกิดความรัดกุมในการกาหนดรหัสผ่านในการเข้าถึง และใช้งานสารสนเทศ
2) เพื่อให้ผู้ใช้ระมัดระวัง และตระหนักถึงความสาคัญของการบริหารจัดการ และใช้งานรหัสผ่านของ
ตนเอง ที่ส่งผลต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
3) เพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย การล่วงรู้หรือการลักลอบทาสาเนาข้อมูล
ผู้รับผิดชอบ
1) ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
2) ผู้ดูแลระบบที่ได้รับมอบหมาย ตามประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการเข้าถึงและการใช้งาน
สารสนเทศ
3) เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตามประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการเข้าถึงและการใช้งาน
สารสนเทศ
4) ผู้ใช้งาน
ข้อปฏิบัติ
1) กาหนดให้มีกระบวนการบริหารจัดการรหัสผ่าน ดังนี้
1.1) มีขั้นตอนปฏิบัติสาหรับการตั้ง และเปลี่ยนรหัสผ่านที่มีความมั่นคงปลอดภัย
1.2) การตั้งรหัสผ่านชั่วคราว ต้องยากต่อการเดา และต้องมีความแตกต่างกัน
1.3) ส่งมอบรหัสผ่าน (password) ชั่วคราวให้กับผู้ใช้งานด้วยวิธีการที่ปลอดภัย โดยหลีกเลี่ยงการ
ใช้บุคคลอื่นหรือการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ที่ไม่มีการป้องกัน ในการจัดส่งรหัสผ่าน
1.4) ผู้ใช้งานตอบกลับทันทีหลังจากได้รับรหัสผ่าน ต้องเปลี่ยนรหัสผ่านทันทีหลังจากได้รับรหัสผ่าน
ชั่วคราว และเปลี่ยนให้รหัสผ่านยากต่อการเดา
1.5) ผู้ใช้งานต้องเปลี่ยนรหัสผ่าน (password) ไม่เกิน 90 วันหรือทุกครั้งที่มีการ แจ้งเตือนให้
เปลี่ยนรหัสผ่าน
2) กาหนดให้มีวิธีปฏิบัติการใช้งานรหัสผ่าน (password use) สาหรับผู้ใช้งาน เพื่อให้สามารกาหนดรหัสผ่าน
การใช้งานรหัสผ่าน และการเปลี่ยนหัสผ่านที่มีคุณภาพ ดังนี้

/2.1) เปลี่ยนรหัสผ่าน...

2.1) เปลี่ยนรหัสผ่านชั่วคราวทันทีเมื่อล็อกอินเข้าใช้งานระบบครั้งแรก
2.2) ตั้งรหัสผ่านที่ยากต่อการคาดเดา
2.3) กาหนดรหัสผ่าน ให้มีตัวอักษรจานวนมากกว่าหรือเท่ากับ 8 ตัวอักษร โดยมีการผสมกัน
ระหว่างตัวอักษรที่เป็นตัวพิพม์ปกติ ตัวเลข เข้าด้วยกัน
2.4) ไม่กาหนดรหัสผ่านส่วนบุคคลจากชื่อหรือนามสกุลของตนเองหรือบุคคลในครอบครัวหรือ
บุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับตน หรือจากคาศัพท์ที่ใช้ในพจนานุกรม
2.5) ไม่ตั้งรหัสผ่านจากอักขระที่เรียงกัน หรือกลุ่มเหมือนกัน
2.6) เก็บรักษาชื่อผู้ใช้-รหัสผ่านของตนเองไว้เป็นความลับ ไม่แจกจ่ายให้แก่ผู้อื่น และไม่ใช้ชื่อผู้ใช้รหัสผ่านของผู้อื่น
2.7) ไม่จดหรือบันทึกรหัสผ่านส่วนบุคคลไว้ในสถานที่ที่ง่ายต่อการสังเกตเห็นของบุคคลอื่น หรือเก็บ
ไว้ในระบบคอมพิวเตอร์
2.8) ต้องไม่กาหนดให้มีการบันทึกหรือช่วยจารหัสผ่านส่วนบุคคล (Save Password)
2.9) กรณีที่มีความจาเป็นต้องบอกรหัสผ่านแก่ผู้อื่นเนื่องจากความจาเป็นในการปฏิบัติงาน หลังจาก
ดาเนินการเรียบร้อย ให้เปลี่ยนรหัสผ่านโดยทันที
2.10) มีการเปลี่ยนรหัสผ่านตามรอบระยะเวลาที่กาหนดไว้ หรือเปลี่ยนรหัสผ่านทันทีเมื่อทราบว่า
รหัสผ่านอาจถูกเปิดเผยหรือล่วงรู้
2.11) ในกรณีที่ไม่ใช้ระบบ Single Sign On ให้หลีกเลี่ยงการใช้รหัสผ่านเดียวกันสาหรับระบบงาน
ต่าง ๆ ที่ตนใช้งาน
2.12) หลีกเลี่ยงการใช้รหัสผ่านเดิม
2.13) ผู้ดูแลระบบต้องเปลี่ยนรหัส ถี่กว่าผู้ใช้งานทั่วไป

เอกสารแนบท้ายประกาศ
เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จากัด (ธพส.)
ส่วนที่ 1 นโยบายการเข้าถึงและการใช้งานสารสนเทศ
เรื่องที่ 6 ว่าด้วย การควบคุมสินทรัพย์สารสนเทศ และการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์
ที่อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการเข้าถึงโดยผู้ที่ไม่มีสิทธิ์
วัตถุประสงค์
1) เพื่อควบคุม และป้องกันไม่ให้สินทรัพย์สารสนเทศหรือสารสนเทศ อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการ เข้าถึงโดยผู้
ซึ่งไม่มีสิทธิ
ผู้รับผิดชอบ
1) ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
2) ผู้ดูแลระบบที่ได้รับมอบหมาย ตามประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการเข้าถึงและการใช้งาน
สารสนเทศ
3) เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตามประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการเข้าถึงและการใช้งาน
สารสนเทศ
4) ผู้ใช้งาน
ข้อปฏิบัติ
1) กาหนดให้มีข้อปฏิบัติในการป้องกันอุปกรณ์ในขณะที่ไม่มีผู้ใช้งานอุปกรณ์ เพื่อป้องกันไม่ให้มีผู้ไม่มีสิทธิ
สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ในขณะที่ไม่มีผู้ดูแล ดังนี้
1.1) ต้องล็อกเอาต์ออกจากระบบสารสนเทศทันทีที่เสร็จสิ้นการใช้งาน
1.2) กาหนดให้เครื่องคอมพิวเตอร์ล็อกหน้าจอหลังจากที่ไม่ได้ใช้งานเป็นเวลา 30 นาทีและต้องใส่
รหัสผ่านให้ถูกต้องจึงจะสามารถเปิดหน้าจอได้
1.3) ต้องล็อกเอาต์ออกจากเครื่องเซิร์ฟเวอร์ อุปกรณ์สาคัญ และเครื่องคอมพิวเตอร์สาคัญ เมื่อไม่ถูก
ใช้งาน หรือเมื่อปล่อยทิ้งไว้ โดยไม่มีผู้ดูแล
1.4) มีการควบคุมพื้นที่ปฏิบัติงาน ให้เข้า-ออกได้เฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์ และต้องมีระบบบันทึกการเข้า-ออก
1.5) การเข้าพื้นที่ที่ไม่มีสิทธิ์ ต้องได้รับอนุญาต และต้องมีการบันทึกการเข้า-ออก โดยมีผู้ดูแลเท่านั้น
2) กาหนดให้มีการจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพของระบบสารสนเทศ ดังนี้
2.1) จาแนกและกาหนดพื้นที่การใช้งานและระดับ ความสาคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2) มีระบบป้องกันการบุกรุกติดตั้งครอบคลุมพื้นที่ที่มีความสาคัญ
/2.3) มีระบบรักษาความ...

2.3) มีระบบรักษาความปลอดภัย โดยมีพนักงานรักษาความปลอดภัยดูแลอาคาร และมีการติดตั้ง
กล้องวงจรปิดเพื่อบันทึกเหตุการณ์ไว้ใช้ในการตรวจสอบภายหลัง
2.4) บุคลากรที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ต้องปิดล็อกประตู และหน้าต่างทุกครั้งหลังเลิกงาน
2.5) ดาเนินการทดสอบระบบป้องกันการบุกรุกทาง กายภาพว่าใช้งานได้ตามปกติอย่างสม่าเสมอ
3) กาหนดให้มีการควบคุมการเข้าออกพื้นที่ใช้งาน ดังนี้
3.1) จัดทาบันทึกการเข้า-ออกพื้นที่ใช้งานสาหรับ บุคคลภายนอกหรือผู้มาติดต่อ
3.2) มีเจ้าหน้าที่ดูแลบุคคลภายนอกหรือผู้มาติดต่อในพื้นที่ที่มีความสาคัญทุกครั้งจนเสร็จสิ้นภารกิ
3.3) กรณีบุคคลภายนอกหรือผู้มาติดต่อต้องการนาเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เครือข่ายเข้ามาใน
บริเวณพื้นที่ใช้งาน ต้องบันทึกแบบฟอร์มการเข้า-ออก ในรายการอุปกรณ์ด้วยทุกครั้ง
3.4) มีการควบคุมการเข้าออกสถานที่ตั้งของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรัดกุม และอนุญาตให้
เฉพาะผู้มีสิทธิและความจาเป็นผ่านเข้าถึงพื้นที่ได้ เท่านั้น
3.5) กรณีที่ต้องการนาทรัพย์สินสารสนเทศ ออกจากพื้นที่ใช้งาน ต้องขออนุมัติจากผู้อานวยการฝ่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศก่อนทุกครั้ง
3.6) จัดให้มีการทบทวนสิทธิการเข้าถึงพื้นที่ หรือบริเวณที่มีความสาคัญอย่างสม่าเสมอ
4) กาหนดให้มีการจัดบริเวณสาหรับการเข้าถึง หรือการส่งมอบผลิตภัณฑ์โดย บุคคลภายนอก (Public Access,
Delivery and Loading Areas) ดังนี้
4.1) จากัดการเข้าถึงพื้นที่หรือบริเวณที่มีการส่งมอบหรือขนถ่ายผลิตภัณฑ์ เพื่อป้องกันการเข้าถึงโดย
ไม่ได้รับอนุญาต
4.2) จากัดบุคลากรซึ่งสามารถเข้าถึงพื้นที่หรือบริเวณส่งมอบนั้น
4.3) จัดพื้นที่หรือบริเวณส่งมอบไว้ต่างหาก เพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าถึงพื้นที่อื่นๆ ภายในองค์กร
4.4) ต้องตรวจสอบวัสดุหรือปัจจัยการผลิตที่เป็นอันตราย ก่อนจะโอนย้ายวัสดุนั้นไปยังพื้นที่ที่มีการใช้
งาน
4.5) ต้องลงทะเบียนและตรวจนับผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบโดยผู้ขาย หรือผู้ให้บริการภายนอก ให้สอดคล้อง
กับระเบียบพัสดุ หรือขั้นตอนปฏิบัติสาหรับการบริหารจัดการทรัพย์สินขององค์กร
5) กาหนดให้มีการจัดวางและป้องกันอุปกรณ์ ดังนี้
5.1) ต้องจัดวางอุปกรณ์ในพื้นที่หรือบริเวณที่เหมาะสม เพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าถึงพื้นที่ของระบบ
เทคโนโลยี สารสนเทศน้อยที่สุด
5.2) ต้องแยกอุปกรณ์ที่มีความสาคัญเก็บไว้ในที่ที่มีความปลอดภัย
5.3) ไม่นาอาหารและเครื่องดื่ม เข้ามาในบริเวณพื้นที่ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.4) ดาเนินการตรวจสอบ ดูแลสภาพแวดล้อม อุณหภูมิ ความชื้น ภายในบริเวณพื้นที่ของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อป้องกันความเสียหายต่ออุปกรณ์ ภายในบริเวณดังกล่าว
5.5) มีระบบสนับสนุนการทางานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรอย่างเพียงพอ ได้แก่
ระบบ กระแสไฟฟ้าสารองและป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าเสียหายจากการเกิดกระแสไฟฟ้าผิดปกติ ระบบปรับ
อากาศ ระบบระบายอากาศ และระบบควบคุมความชื้น
5.6) ต้องตรวจสอบหรือทดสอบการทางานของระบบสนับสนุนอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบ
ต่างๆ สามารถทางานได้ตามปกติ และลดความเสี่ยงจากการทางานของระบบล้มเหลว
6) กาหนดให้มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสาหรับห้องทางานและทรัพย์สินอื่นๆ ดังนี้
/6.1) ผู้ใช้งานต้องระมัดระวัง...

6.1) ผู้ใช้งานต้องระมัดระวัง และดูแลทรัพย์สินขององค์กรที่ตนเองใช้งาน หรือถือครองเสมือนเป็น
ทรัพย์สินของตนเอง หากเกิดความสูญหาย หรือเสียหายโดยประมาทเลินเล่อ ต้องรับผิดชอบหรือชดใช้ต่อความ
เสียหายนั้น
6.2) ผู้ใช้งานต้องเก็บเอกสาร ข้อมูล หรือสื่อบันทึกข้อมูลสาคัญไว้ในที่ปลอดภัย เช่น ในตู้ หรือโต๊ะที่
สามารถล็อกได้ และแยกเอกสารสาคัญสาหรับทาลายไว้ต่างหาก เพื่อความปลอดภัยของทรัพย์สิน
6.3) นาเอกสารออกจากเครื่องพิมพ์ทันทีที่พิมพ์งานเสร็จ
6.4) ต้องไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และสื่อสารต่างๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต
7) กาหนดมาตรฐานการทาลายสื่อบันทึกข้อมูลและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้
7.1) ต้องล้างข้อมูลที่บันทึกอยู่ในฮาร์ดดิสก์หรือสื่อบันทึกข้อมูล ก่อนการส่งซ่อมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์
7.2) ต้องลบข้อมูลที่บันทึกอยู่ในฮาร์ดดิสก์หรือสื่อบันทึกข้อมูล ก่อนทาลายหรือจาหน่าย
7.3) ต้องฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์ เพื่อป้องกันการกู้คืนข้อมูลในฮาร์ดดิสก์โดย
7.3.1) ใช้วิธีแบบเขียนทับซ้าจานวน 1 ครั้ง ตามมาตรฐาน NIST 800-88 สาหรับข้อมูลที่เป็นชั้น
ความลับที่ไม่ลับมาก
7.3.2) เขียนทับซ้าจานวน 3 ครั้ง ตามมาตรฐาน DoD 5220.22-M สาหรับข้อมูลที่มีชั้นความลับ
เป็นลับมาก
7.3.3) เขียนทับซ้าจานวน 7 ครั้ง ตามมาตรฐาน NSA สาหรับข้อมูลลับมากที่สุด
7.3.4) ลบข้อมูลการดาเนินงานที่มีอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไปออกจากฐานข้อมูล และสารองข้อมูล
จัดเก็บไว้ในสถานที่ที่เหมาะสม ไม่เสี่ยงต่อการรั่วไหลของข้อมูล
7.3.5) ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาในการทาลายสื่อบันทึกข้อมูล และเจ้าของ
ข้อมูลในการลบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ออกจากฐานข้อมูล

เอกสารแนบท้ายประกาศ
เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จากัด (ธพส.)
ส่วนที่ 1 นโยบายการเข้าถึงและการใช้งานสารสนเทศ
เรื่องที่ 7 ว่าด้วย การเข้ารหัสสาหรับข้อมูลที่เป็นความลับ
วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ข้อมูลและสารสนเทศของ บริษัท ธนารักษ์ พัฒนาสินทรัพย์ จากัด (ธพส.) มีความมั่นคง
ปลอดภัย
2) เพื่อป้องกันความเสียหายอันเกิดจากการรั่วไหล เปลี่ยนแปลง ทาซ้าข้อมูล และสารสนเทศที่มี
ความสาคัญ หรือเป็นความลับ
ผู้รับผิดชอบ
๑) ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒) ผู้ดูแลระบบที่ได้รับมอบหมาย ตามประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการเข้าถึงและการใช้งาน
สารสนเทศ
๓) เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตามประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการเข้าถึงและการใช้งาน
สารสนเทศ
๔) ผู้ใช้งาน
ข้อปฏิบัติ
1) ต้องควบคุมการเข้าถึงข้อมูลแต่ละประเภทชั้นความลับทั้งการเข้าถึงโดยตรงและผ่านระบบงาน
สารสนเทศ
2) ผู้ใช้งานกาหนดรหัสผ่านในการเข้าถึงไฟล์ข้อมูลลับ เพื่อป้องกันไฟล์ข้อมูลลับที่จัดเก็บไว้ใน
คอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน
3) ต้องมีการเข้ารหัสข้อมูลที่เป็นความลับซึ่งจัดเก็บไว้ในรูปแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์ หรือในฐานข้อมูล ด้วยวิธี
ที่เป็นมาตรฐานสากล
4) ผู้ใช้งานต้องนาการเข้ารหัสมาใช้กับข้อมูลที่เป็นความลับ โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบการรักษาความลับ
ทางราชการ พ.ศ. 2544
5) การรับ-ส่งข้อมูลสาคัญ ข้อมูลที่เป็นความลับผ่านเครือข่ายสาธารณะ ต้องได้รับการเข้ารหัส ด้วยวิธีที่
เป็นมาตรฐานสากลเพื่อความมั่นคงปลอดภัย
6) ผู้ใช้งานไม่แชร์ไฟล์ข้อมูลลับบนเครือข่ายเพื่ออนุญาตให้ผู้อื่น เข้าถึงได้

/7) กาหนดให้ใช้การเข้า...

7) กาหนดให้ใช้การเข้ารหัสข้อมูลบนระบบเครือข่ายไร้สาย ที่เป็นมาตรฐานสากล เช่น WPA WPA2
WPA-PSK หรือ WPA2-PSK เป็นต้น
8) กาหนดให้ใช้ระบบสารสนเทศสาคัญจากภายนอกสานักงาน (Teleworking) ผ่านช่องทางที่มีการ
เข้ารหัสที่เป็นมาตรฐานสากล เช่น VPN เพื่อความมั่นคงปลอดภัย
9) กาหนดให้ผู้ที่สามารถใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลการจราจรบนเครือข่ายได้ ต้องได้รับการอนุมัติสิทธิ
จากผู้อานวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นลายลักอักษร และจากัดการใช้งานเฉพาะเท่าที่จาเป็น

เอกสารแนบท้ายประกาศ
เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จากัด (ธพส.)
ส่วนที่ 1 นโยบายการเข้าถึงและการใช้งานสารสนเทศ
เรื่องที่ 8 ว่าด้วย การเข้าถึงระบบเครือข่าย
วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้สามารถ ตรวจสอบ ติดตาม พิสูจน์ตัวบุคคลที่เข้าใช้งานระบบเครือข่ายขององค์กรได้อย่าง
ถูกต้อง
2) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศขององค์กรผ่านระบบเครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต
ผู้รับผิดชอบ
1) ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
2) ผู้ดูแลระบบที่ได้รับมอบหมาย ตามประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
3) เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตามประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
4) ผู้ใช้งาน
ข้อปฏิบัติ
1) การยืนยันตัวบุคคลในการใช้งานเครือข่าย
1.1) มีการตรวจสอบผู้ใช้งานทุกครั้งก่อนอนุญาตให้เข้าถึงระบบเครือข่าย ด้วยการใช้ชื่อผู้ใช้
(Username) และรหัสผ่าน (Password)
1.2) ผู้ใช้งานต้องเข้าสู่ระบบเครือข่ายด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ที่ได้รับอนุญาตจากผู้อานวยการฝ่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.3) ผู้ใช้งานต้องยืนยันตัวบุคคลเพื่อใช้งานเครือข่ายด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของตัวเองเท่านั้น หากมี
ปัญหาในเข้าถึงระบบเครือข่าย ต้องแจ้งให้ผู้ดูแลระบบ หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเพื่อทราบ และ
แก้ไข
1.4) ผู้ใช้งานที่เป็นเจ้าของชื่อผู้ใช้ ต้องเป็นผู้รับผิดชอบในผลต่างๆ อันจะเกิดจากความเสียหายจาก
การใช้งานเครือข่าย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าผลเสียหายนั้นเกิดจากการกระทาของผู้อื่น และผู้ใช้งานไม่ได้
มอบชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านให้แก่ผู้กระทาความผิด
1.5) กาหนดให้เก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Logs) ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทา
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และหลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของ
ผู้ให้บริการ พ.ศ. 2550 ไว้ในสื่อเก็บข้อมูลอย่างน้อย 90 วัน นับตั้งแต่ข้อมูลนั้นเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
/โดยกาหนดชั้นความลับ…

โดยกาหนดชั้นความลับในการเข้าถึงข้อมูลเป็นลับมาก และมีวิธีการป้องกันการแก้ไข เปลี่ยนแปลงโดย
ไม่ได้รับอนุญาต รวม ทั้งจากัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ให้เฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เท่านั้น
1.6) กาหนดให้มีการบันทึกการเข้า-ออกเครือข่าย และความพยายามเข้าสู่เครือข่ายของผู้ใช้งานไว้
อย่างน้อย 90 วัน นับตั้งแต่ข้อมูลนั้นเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
2) การป้องกันพอร์ตที่ใช้สาหรับการปรับแต่งระบบ
2.1) มีการติดตั้งไฟร์วอลล์เพื่อควบคุมการรับส่งข้อมูลระหว่างเครือข่ายขององค์กรกับเครือข่าย
ภายนอก โดยการปิดพอร์ตที่เข้าสู่ระบบหรืออุปกรณ์ที่ไม่มีความจาเป็นในการใช้งาน
2.2) การเปิดพอร์ตใดๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย หรืออุปกรณ์เครือข่ายต้องอยู่บนพื้นฐานของ
ความจาเป็นเท่านั้น
2.3) มีการตรวจสอบและทารายงานหมายเลขพอร์ตบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์
เครือข่าย ที่เปิดให้บริการอย่างน้อยเดือนละครั้ง
2.4) ผู้ใช้งานที่ต้องการใช้พอร์ตของเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ใดๆ บนเครือข่ายขององค์กรจาก
เครือข่ายภายนอกจะต้องได้รับการอนุมัติสิทธิจากผู้อานวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีการระบุ
ระยะเวลาการใช้พอร์ตเป็นกรณีๆ
2.5) มีการกาหนดสิทธิบุคคลในการเข้าออก-ห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ห้อง Data Center และห้อง
ระบบเครือข่าย
2.6) การเข้าถึงพอร์ตของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหรืออุปกรณ์เครือข่ายของ Out Source จะต้อง
ได้รับการอนุมัติสิทธิจากผู้อานวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีการระบุระยะเวลาการใช้พอร์ตเป็น
กรณีๆ
3) การควบคุมการเชื่อมต่อเครือข่าย
3.1) มีการติดตั้งระบบตรวจจับการบุกรุก (IPS/IDS) เพื่อตรวจจับการโจมตี และตรวจจับการใช้งานใน
ลักษณะที่ผิดปกติ จากเครือข่ายภายนอก
3.2) ต้องมีการป้องกัน IP Address ภายในระบบเครือข่ายมิให้มองเห็นจากการเชื่อมต่อจากภายนอก
3.3) การเข้าสู่ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กรจากระยะไกล (Remote Access) ต้องได้รับ
อนุมัติสิทธิจากผู้อานวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นกรณีไป
3.4) การติดตั้งและการเชื่อมต่ออุปกรณ์เครือข่ายจะต้องดาเนินการโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อานวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเท่านั้น
3.5) กาหนดให้มีการจากัดช่วงระยะเวลาการเชื่อมต่อเครือข่ายแต่ละครั้งไม่เกิน 8 ชั่วโมง และหากไม่
มีการใช้งานนานเกิน 30 นาที ต้องยกเลิกการเชื่อมต่อระบบและมีการพิสูจน์ตัวตนเพื่อเข้าใช้งานใหม่
ยกเว้นสิทธิของผู้ดูแลระบบ
4) การควบคุมการจัดเส้นทางบนเครือข่าย
4.1) ต้องจัดทาแผนผังระบบเครือข่าย (Network Diagram) ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตของ
ระบบเครือข่าย ได้แก่ Internal Zone, Demilitarized Zone และ External Zone รวมทั้ง อุปกรณ์ต่างๆ
หมายเลข IP Address ที่ตั้งของอุปกรณ์ต่างๆ และหมายเลข VLAN ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
/4.2)

กาหนดการแบ่งพื้นที่…

4.2) กาหนดการแบ่งพื้นที่และเส้นทางบนเครือข่ายดังต่อไปนี้
4.2.1) Internal Zone เป็นส่วนที่ไม่อนุญาตให้มีการเริ่มการเชื่อมต่อจากเครือข่ายภายนอก
โดยกาหนดให้เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายทั้งหมดต้องอยู่ในส่วนนี้
4.2.2) Demilitarized Zone (DMZ) เป็นส่วนที่อนุญาตให้มีการเชื่อมต่อจากเครือข่าย
ภายนอก (External Zone) และเครือข่ายภายใน (Internal Zone) โดยกาหนดให้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ทั้งหมดต้องอยู่ในส่วนนี้
4.2.3) External Zone เป็นระบบเครือข่ายภายนอกองค์กร รวมทั้งอินเทอร์เน็ต
4.3) กาหนดให้มีวิธีเพื่อจากัดและควบคุมเส้นทางบนเครือข่ายตามข้อ 4.2
4.4) ระบบทั้งหมดที่จะติดตั้งใหม่ใน Demilitarized Zone จะต้องได้รับการอนุญาตจากผู้อานวยการ
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
4.5) กาหนดให้มีการรับส่งข้อมูลบนเครือข่ายระหว่าง Internal Zone กับ Demilitarized Zone
Internal Zone กับ External Zone และ Demilitarized Zone กับ External Zone ผ่าน Firewall
และ IDS/IPS ที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศกาหนดไว้
4.6) ห้ามไม่ให้ผู้ใช้งานเชื่อมต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์จากระบบเครือข่ายภายนอกองค์กร (External
Zone) กับเครือข่ายภายในองค์กร (Internal Zone และ Demilitarized Zone) ผ่านช่องทางอื่น เช่น
Dial-up Modem ยกเว้นแต่มีเหตุผลความจาเป็น และจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้อานวยการฝ่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว
4.7) ห้ามผู้ที่ไม่มีสิทธิและหน้าที่กระทาการเคลื่อนย้าย ติดตั้งเพิ่มเติมหรือทาการใด ๆ ต่ออุปกรณ์
เครือข่าย ได้แก่ Router Switch Firewall IDS/IPS Access Point
4.8) กาหนดให้มีการเชื่อมต่อเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย หรืออุปกรณ์บนเครือข่าย (Router,
Switch, Firewall, IDS/IPS, Access Point) เพื่อบริหารจัดการระบบได้เฉพาะชุดไอพีแอดเดรสที่กาหนด
เท่านั้น
4.9) ต้องมีการติดตั้งเส้นทางสารองสาหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารได้
อย่างต่อเนื่องในกรณีที่ช่องทางการสื่อสารหลักเกิดความเสียหาย
4.10) กาหนดผู้รับผิดชอบในการปรับปรุง แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงค่าต่างๆ ของอุปกรณ์เครือข่าย
ได้แก่ Router Switch Firewall IDS/IPS Access Point และมีการทบทวนค่าต่างๆ อย่างสม่าเสมออย่าง
น้อยเดือนละหนึ่งครั้ง

เอกสารแนบท้ายประกาศ
เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จากัด (ธพส.)
ส่วนที่ 1 นโยบายการเข้าถึงและการใช้งานสารสนเทศ
เรื่องที่ 9 ว่าด้วย การเข้าถึงระบบปฏิบัติการ
วัตถุประสงค์
1) เพื่อป้องกันความเสียหายของข้อมูลและสารสนเทศ ที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน
2) เพื่อป้องกันการละเมิดข้อมูลและสารสนเทศขององค์ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น ผ่านการใช้งาน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน
3) เพื่อให้ผู้ใช้ตระหนักถึงการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศ จากการเข้าถึง
ระบบปฏิบัติการ
ผู้รับผิดชอบ
1) ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
2) ผู้ดูแลระบบที่ได้รับมอบหมาย ตามประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
3) เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตามประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
4) ผู้ใช้งาน
ข้อปฏิบัติ
1) ผู้ใช้งานต้องกาหนดรหัสผ่านในการเข้าใช้งานระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC)
Laptop Tablet และ Smart Phone ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
2) ผู้ใช้งานต้องกาหนดรหัสผ่านที่มีคุณภาพ ตามนโยบายการเข้าถึงและการใช้งานสารสนเทศ ว่าด้วย การ
บริหารจัดการ และการใช้งานรหัสผ่าน ข้อที่ 2
3) ผู้ใช้งานต้องล็อกหน้าจอหรือตั้ง Screen Saver เมื่อไม่มีการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC)
Laptop Tablet และ Smart Phone ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เกินกว่า 30 นาที และเมื่อกลับมาใช้งานต้องใส่
รหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งาน
4) ผู้ใช้ต้อง Logoff ออกจากระบบปฏิบัติการหรือปิดเครื่องทันทีเมื่อเลิกใช้งาน
5) ผู้ใช้งานต้องไม่อนุญาตให้ผู้อื่นนารหัสผู้ใช้และรหัสผ่านที่เข้าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC),
Laptop และ Smart Phone ไปใช้งาน
6) ห้ามไม่ให้ผู้ใช้งานติดตั้งหรือใช้งานซอฟต์แวร์ที่ไม่มีลิขสิทธิ์ หากตรวจพบถือเป็นความผิดส่วนบุคคล
ผู้ใช้งานต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
/7)

ผู้ดูแลระบบต้อง…

7) ผู้ดูแลระบบต้อง Update ระบบปฏิบัติการ เว็บเบราเซอร์ และโปรแกรมอรรถประโยชน์ต่างๆ ให้
ทันสมัยเพื่อปิดช่องโหว่ในการโจมตี หรือจากภัยคุกคามอื่นๆ
8) ผู้ดูแลระบบมีสิทธิในการแจ้งเตือนหากพบหรือสงสัยว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC) Laptop
Tablet และ Smart Phone ติดไวรัส หรือมีโปรแกรมชุดคาสั่งไม่พึงประสงค์ และห้ามไม่ให้ผู้ใช้งานเชื่อมต่อ
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่พบหรือต้องสงสัยเหล่านั้นกับระบบเครือข่าย เพื่อป้องกันการแพร่กระจายไวรัส หรือ
โปรแกรมไม่พึงประสงค์ไปยังเครื่องอื่นๆ ในเครือข่าย
9) ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้งานทั่วไปเข้าถึงหน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC) Laptop Tablet และ
Smart Phone จากระยะไกล (Remote) ยกเว้นผู้ดูแลระบบ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย หรือผู้ให้บริการ
ภายนอกที่ได้รับมอบหมาย

เอกสารแนบท้ายประกาศ
เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จากัด (ธพส.)
ส่วนที่ 1 นโยบายการเข้าถึงและการใช้งานสารสนเทศ
เรื่องที่ 10 ว่าด้วย การควบคุมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสารเคลื่อนที่
วัตถุประสงค์
1) เพื่อป้องกันความเสียหายต่อองค์กรที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
เคลื่อนที่
ผู้รับผิดชอบ
1) ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
2) ผู้ดูแลระบบที่ได้รับมอบหมาย ตามประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
3) เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตามประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
4) ผู้ใช้งาน
ข้อปฏิบัติ
1) ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องกาหนดรายการโปรแกรมที่ต้องติดตั้ง และโปรแกรมที่ห้ามติดตั้งลงใน
คอมพิวเตอร์แบบพกพาที่จะนามาใช้ปฏิบัติงานที่เชื่อมต่อกับระบบสารสนเทศและเครือข่ายของ ธพส.
2) ผู้ใช้งานต้องตรวจสอบคอมพิวเตอร์แบบพกพาที่นามาใช้ปฏิบัติงานว่าได้ติดตั้งโปรแกรมตามที่ ฝ่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศกาหนดไว้หรือไม่ หากพบว่ายังไม่ได้ติดตั้งให้แจ้งผู้ดูแลระบบ หรือเจ้าหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย เพื่อขอรับการติดตั้งก่อนการใช้งาน
3) ผู้ใช้งานต้องตรวจสอบคอมพิวเตอร์แบบพกพาที่นามาใช้ปฏิบัติงานว่าไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมที่ห้ามติดตั้ง
ตามที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศกาหนด
4) ต้องระมัดระวังไม่ให้บุคคลภายนอกมองเห็นหรือคัดลอกข้อมูลจากคอมพิวเตอร์แบบพกพา
5) โปรแกรมที่ติดตั้งลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาขององค์กร ต้องเป็นโปรแกรมที่ลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎหมายเท่านั้น
6) หากมีการนาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาและอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ซึ่งไม่ใช่ทรัพย์สินขององค์กรมา
ใช้งานกับระบบเครือข่ายขององค์กร ต้องได้รับอนุญาตจากฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนการใช้งาน
/7) กาหนดให้มีการ…

7) กาหนดให้มีการลงทะเบียนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพาที่นามาปฏิบัติงานภายในองค์กร ทั้งที่เป็น
ทรัพย์สินส่วนตัวและขององค์กร
8) ผู้ใช้ต้องมีการสารองข้อมูลสาคัญที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาอย่างสม่าเสมอ
9) ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องจัดเตรียมอุปกรณ์หรือพื้นที่ที่สามารถใช้สารองข้อมูลออกมาจากเครื่อง
คอมพิวเตอร์แบบพกพา
10) ผู้ใช้ต้องมีการเข้ารหัสข้อมูลสาคัญ และข้อมูลที่เป็นความลับก่อนจะสารองข้อมูลออกมาจากเครื่อง
คอมพิวเตอร์แบบพกพา

เอกสารแนบท้ายประกาศ
เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จากัด (ธพส.)
ส่วนที่ 1 นโยบายการเข้าถึงและการใช้งานสารสนเทศ
เรื่องที่ 11 ว่าด้วย การปฏิบตั ิงานจากภายนอกสานักงาน
วัตถุประสงค์
1) เพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งการโจมตีระบบสารสนเทศขององค์กรจากภายนอก
2) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการตรวจติดตามเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
ผู้รับผิดชอบ
1) ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
2) ผู้ดูแลระบบที่ได้รับมอบหมาย ตามประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
3) เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตามประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
4) ผู้ใช้งาน
ข้อปฏิบัติ
1) การเข้าสู่ เครื่องคอมพิวเตอร์ขององค์กรจากระยะไกล (Remote Access) ซึ่งเป็นช่องทางที่มีความ
เสี่ยงสูงต่อความมั่นคงปลอดภัย ต้องได้รับอนุมัติสิทธิ์ จากผู้อานวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศทุกครั้ง
และเมื่อเลิกใช้งานแล้วต้องยกเลิกสิทธิ ดังกล่าวทันที
2) การเข้าสู่ เครื่องคอมพิวเตอร์ขององค์ก รจากระยะไกล ต้องมีการจากัดเวลาในการได้รับสิทธิ์ในการ
เข้าถึง ตามระดับสิทธิ์ หรือตามความจาเป็น
3) ต้องมีการพิสูจน์ตัวตนก่อนเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ขององค์กรจากระยะไกล
4) ไม่ อ นุ ญ าตให้ ครอบครั ว หรื อ ผู้ อื่ น เข้ า ถึ ง ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศและข้ อ มู ล ขององค์กรจาก
ภายนอกสานักงาน
5) มีการอัพเดทซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ต่างๆ ที่ใช้งานจากระยะไกลให้เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน
6) ต้องมีการติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส หรือป้องกันชุดคาสั่งไม่พึงประสงค์ ในเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรจากระยะไกล
7) ซอร์สโค้ด และสารสนเทศของ ธพส. ถือเป็น ทรัพย์สินทางปัญญา ห้ามไม่ให้ผู้ปฏิบัติงานจากระยะไกล
คัดลอก แก้ไข เผยแพร่ โดยไม่ได้รับอนุญาต

เอกสารแนบท้ายประกาศ
เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จากัด (ธพส.)
ส่วนที่ 1นโยบายการเข้าถึงและการใช้งานสารสนเทศ
เรื่องที่ 12 ว่าด้วย การใช้งานอินเทอร์เน็ต จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และโซเชี่ยลเน็ตเวิร์ก
วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ใช้งานอินเตอร์เน็ต จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และโซเชี่ยลเน็ตเวิร์ก สนับสนุนการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
2) เพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยในการใช้งานอินเทอร์เน็ต จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และโซเชี่ยล
เน็ตเวิร์ก
ผู้รับผิดชอบ
1) ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
2) ผู้ดูแลระบบที่ได้รับมอบหมาย ตามประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
3) เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตามประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
4) ผู้ใช้งาน
ข้อปฏิบัติ
1) ไม่ใช้อินเทอร์เน็ตของหน่วยงาน เพื่อหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เป็นการส่วนบุคคล และทาการเข้าสู่
เว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม เช่น เว็บไซต์ที่ขัดต่อศีลธรรม หรือเว็บไซต์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์
2) ห้ามเปิดเผยข้อมูลลับรวมทั้งข้อมูลที่ยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการของหน่วยงานผ่านอินเทอร์เน็ต
และโซเชี่ยลเน็ตเวิร์ก
3) การดาวน์โหลด และการอัพเดทโปรแกรมต่างๆ จากอินเทอร์เน็ตต้องกระทาโดยไม่ละเมิดลิขสิทธิ์
4) ผู้ใช้ไม่ควรใช้ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Address) ของผู้อื่นเพื่อรับส่งข้อความ และให้ถือว่า
เจ้าของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เป็นผู้รับผิดชอบต่อการใช้งานต่างๆ ในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของตน
5) ผู้ใช้ต้องใช้ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรโดยไม่แสวงหาผลประโยชน์หรืออนุญาตให้ผู้อื่น
แสวงหาผลประโยชน์ ในเชิงธุรกิจจากการใช้ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กร
6) ผู้ใช้ควรตรวจสอบตู้เก็บจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Mail Box) ของตนเองทุกวัน
/7) ต้องระบุชื่อเรื่อง…

7) ต้องระบุชื่อเรื่อง (Subject) และชื่อผู้ส่งในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ทุกฉบับที่ส่งไป
8) ห้ามส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้
8.1) จดหมายขยะ (Spam Mail)
8.2) จดหมายลูกโซ่ (Chain Letter)
8.3) จดหมายที่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น
8.4) จดหมายที่มีเนื้อหาขัดต่อศีลธรรม
9) ต้องจากัดผู้รับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เท่าที่มีความจาเป็นต้องรับรู้เท่านั้น
10) ต้องไม่เผยแพร่ข้อความที่ให้ร้ายอันจะทาให้เกิดความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของหน่วยงาน และบุคคลอื่น
11) ห้ามเผยแพร่ภาพ หรือข้อความใดๆ อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร รวมทั้งละเมิดสิทธิของบุคคล
อื่น ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต และโซเชี่ยลเน็ตเวิร์ค

เอกสารแนบท้ายประกาศ
เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จากัด (ธพส.)
ส่วนที่ 1 นโยบายการเข้าถึงและการใช้งานสารสนเทศ
เรื่องที่ 13 ว่าด้วย การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
วัตถุประสงค์
1) เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ของผูใ้ ช้บริการ และบุคลากร ของ บริษัท ธนารักษ์
พัฒนาสินทรัพย์ จากัด
2) เพื่อสร้างความมั่นใจในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ให้แก่ผู้ใช้บริการและบุคลากรของ
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จากัด
ผู้รับผิดชอบ
1) ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
2) ผู้ดูแลระบบที่ได้รับมอบหมาย ตามประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
3) เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตามประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
4) ผู้ใช้งาน
ข้อปฏิบัติ
1) หน่วยงานต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในรูปอิเล็กทรอนิกส์อย่างจากัด เท่าที่จาเป็นต้องใช้งาน
2) หน่วยงานต้องระบุวัตถุประสงค์ในการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในรูปอิเล็กทรอนิกส์ โดย
ต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบทุกครั้งที่มีการให้ข้อมูล
3) ห้ามหน่วยงานนาข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้งานนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์
4) ต้องมีการเข้ารหัสข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งจัดเก็บไว้ในรูปแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์ หรือในฐานข้อมูล ด้วยวิธีที่
เป็นมาตรฐานสากล และมีวิธีการป้องกันการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งจากัดสิทธิ์
การเข้าถึงข้อมูลเฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
5) แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการเข้าถึง และแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล
6) หน่วยงานต้องไม่จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม หรือการกระทา
ความผิดหรือได้รับโทษใด ๆ ประวัติสุขภาพ แหล่งกาเนิดของเผ่าพันธุ์ ความคิดทางการเมือง ความเชื่อ
ในทางศาสนา ยกเว้นเพื่อวัตถุประสงค์ในทางการแพทย์หรือการรักษาพยาบาล และความมั่นคง
7) หน่วยงานต้องไม่จัดเก็บข้อมูลที่อาจเป็นผลร้าย หรือทาให้เสียชื่อเสียง หรืออาจก่อให้เกิดการเลือก
ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม หรือเกิดความไม่เท่าเทียมกันแก่บุคคลใดๆ
8) หน่วยงานต้องไม่เปิดเผยเลขบัตรประจาตัวประชาชนของบุคลใดๆ ผ่านทางสื่อสาธารณะ

เอกสารแนบท้ายประกาศ
เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จากัด (ธพส.)
ส่วนที่ 1 นโยบายการเข้าถึงและการใช้งานสารสนเทศ
เรื่องที่ 14 ว่าด้วย การควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการภายนอก
วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยแก่ข้อมูลและสารสนเทศจากการปฏิบัติงานโดยผู้ให้บริการภายนอก
2) เพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้ให้บริการภายนอกจะปฏิบัติตามข้อตกลงการให้บริการที่ทาไว้กับองค์กร
ผู้รับผิดชอบ
1) ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
2) ผู้ดูแลระบบที่ได้รับมอบหมาย ตามประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
3) เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตามประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
ข้อปฏิบัติ
1) ต้องกาหนดประเภทของการให้บริการที่ต้องการ ระดับการให้บริการที่พึงประสงค์ และมาตรการความ
มั่นคงปลอดภัย ไว้ในข้อตกลงการให้บริการ (Service Level Agreement) ให้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง
ระหว่าง ธพส. กับผู้ให้บริการภายนอก
2) ต้องกาหนดให้มีการวางแผนการถ่ายโอนงานก่อนที่จะมีการถ่ายโอนงานให้กับผู้ให้บริการภายนอก
3) ต้องกาหนดให้มีแผนการควบคุมเข้าถึงข้อมูลและระบบงานสาคัญ หรือเป็นความลับขององค์กร จากผู้
ให้บริการภายนอก
4) กาหนดให้ผู้ให้บริการภายนอกต้องจัดส่งแผนการสร้างความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถ
ช่วยกู้คืนข้อมูลและสารสนเทศให้กลับมาใช้งานได้อย่างรวดเร็ว หลังจากเกิดเหตุหยุดชะงักจากการเรียกใช้
บริการผู้ให้บริการภายนอก
5) กาหนดให้ผู้บริการภายนอกต้องรายงานเหตุการณ์ความมั่นคงปลอดภัย หรือจุดอ่อนในระบบ
สารสนเทศที่พบ
6) กาหนดให้ผบู้ ริการภายนอกต้องจัดการ และแก้ไขเหตุการณ์ความมั่นคงปลอดภัย หรือจุดอ่อนที่พบซึ่ง
เกี่ยวข้องกับบริการทีว่ ่าจ้าง
7) เมื่อพบว่าผู้ให้บริการภายนอกไม่สามารถให้บริการได้ตามระดับการให้บริการที่ตกลงไว้ ธพส. ต้อง
กาหนดให้ผบู้ ริการภายนอกต้องนาเสนอแผนการปรับปรุงตามความจาเป็น

เอกสารแนบท้ายประกาศ
เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จากัด (ธพส.)
ส่วนที่ 1 นโยบายการเข้าถึงและการใช้งานสารสนเทศ
เรื่องที่ 15 ว่าด้วย การจัดเก็บการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ กับไฟล์ (Version Control)
วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้เกิดความความต่อเนื่องในการให้บริการสารสนเทศ โดยไม่เกิดการติดขัดจากการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงระบบสารสนเทศขององค์กร
2) เพื่อป้องกันความเสียหายต่อข้อมูลและสารสนเทศจากการพัฒนาหรือปรับปรุงระบบสารสนเทศโดยผู้
ให้บริการภายนอก หรือโดยบุคลากรของ ธพส. เอง
ผู้รับผิดชอบ
1) ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
2) ผู้ดูแลระบบที่ได้รับมอบหมาย ตามประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
3) เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตามประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
4) ผู้พัฒนาหรือปรับปรุงระบบ
ข้อปฏิบัติ
1) กาหนดให้มีแผนการจัดเก็บการเปลีย่ นแปลงที่เกิดขึน้ กับไฟล์ (Version Control) ในเอกสารข้อกาหนด
ของโครงการ (TOR) หรือในเอกสารโครงการพัฒนาหรือปรับปรุงระบบสารสนเทศ ทั้งจากการจัดจ้าง
ผู้ให้บริการภายนอก หรือเจ้าหน้าที่ของ ธพส. เอง
2) แผนการจัดเก็บการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับไฟล์ อย่างน้อยต้องปฏิบัติตามข้อกาหนดต่อไปนี้
2.1) จะต้องจัดเก็บซอร์สโค้ด เอกสาร รูปภาพ และคลิปวีดโี อ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
พัฒนาหรือปรับปรุงระบบสารสนเทศ ไว้ในระบบการจัดเก็บการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับไฟล์ (Version
Control System) ที่เป็นที่รู้จักและยอมรับจากผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ในภาคเอกชน
2.2) ระบบการจัดเก็บการเปลีย่ นแปลงที่เกิดขึ้นกับไฟล์ประเภทซอร์สโค้ด ที่ใช้งานจะต้อง
สามารถแยก Branch และผสาน Branch ได้
2.3) ในแต่ละ Branch จะต้องสามารถกาหนดสิทธ์การเข้าใช้งานได้
2.4) ในแต่ละ Branch จะต้องสามารถ Commit และ Rollback ได้

/2.5) ระบบที่จัดเก็บไฟล์…

2.5) ระบบที่จัดเก็บไฟล์ประเภทซอร์สโค้ด ต้องเป็นระบบการจัดเก็บการเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ขึ้นกับไฟล์แบบกระจาย (Distributed Version Control System) ซึ่งมีความคล่องตัวกับกาพัฒนาด้วยทีมงาน
ขนาดใหญ่
2.6) ระบบที่ใช้เพื่อการจัดเก็บการเปลี่ยนแปลง ต้องสามารถค้นหา และแสดงประวัติการ
เปลี่ยนแปลงของไฟล์ได้
2.7) กาหนดให้มีการเข้าถึงคลังข้อมูล (Repository) ได้เฉพาะทีมพัฒนาที่เกี่ยวข้องเท่านัน้
2.8) ต้องกาหนดลาดับงาน (Work Flow) ของการจัดเก็บการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับไฟล์ ที่
ชัดเจน

เอกสารแนบท้ายประกาศ
เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จากัด (ธพส.)
ส่วนที่ 1 นโยบายการเข้าถึงและการใช้งานสารสนเทศ
เรื่องที่ 16 การจัดการและรักษาความปลอดภัยของดาต้าเซ็นเตอร์
วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยต่ออุปกรณ์และระบบงานภายในห้องดาต้าเซ็นเตอร์
ผู้รับผิดชอบ
1) ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
2) ผู้ดูแลระบบที่ได้รับมอบหมาย ตามประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและแนวปฏิบัติในการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
3) เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตามประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและแนวปฏิบัติในการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
4) ผู้ให้บริการภายนอกของ ธพส. (Outsourcing)
ข้อปฏิบัติ
1) ต้องจัดทาทะเบียนสินทรัพย์ในดาต้าเซ็นเตอร์ และระบุสิทธิ์ในการเข้าถึงสินทรัพย์นั้น
2) กาหนดให้ผู้เข้าใช้งานดาต้าเซ็นเตอร์ จะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้อานวยการ
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามความจาเป็นต่อการเข้าใช้งาน
3) ต้องมีการบันทึกเวลาเข้า-ออก ดาต้าเซ็นเตอร์ และระบุภารกิจ ทุกครั้ง
4) มีการดูแลและเฝ้าระวังการปฏิบัติงานของบุคคลภายนอกในขณะที่ปฏิบัติงาน
5) ทบทวนสิทธิ์ของผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ และเพิกถอนสิทธิ์เมื่อไม่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่า
สิทธิต่าง ๆ ที่ให้ไว้ยังคงมีความเหมาะสม
6) ต้องขออนุญาต และจดบันทึกรายละเอียดการนาอุปกรณ์เข้า-ออก จากดาต้าเซ็นเตอร์
7) ต้องไม่นาอุปกรณ์ที่อาจะทาให้เครื่องแม่ข่ายติดโปรแกรมที่ไม่พึงประสงค์ เข้าไปในพื้นที่ดาต้าเซ็น
เตอร์
8) ต้องล็อคเอาท์จากอุปกรณ์และเครื่องคอมพิวเตอร์ เมื่อไม่ได้ถูกใช้งานหรือเมื่อต้องปล่อยทิ้ง โดย
ไม่ได้ดูแลชั่วคราว

/9) กาหนดให้มีการจัด…

9) กาหนดให้มีการจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ดังนี้
9.1) กาหนดพื้นที่การเข้าถึงอุปกรณ์ตามระดับความสาคัญของระบบงาน
9.2) มีระบบรักษาความปลอดภัยทางกายภาพป้องกันการบุกรุก ติดตั้งครอบคลุมพื้นที่ของ
ดาต้าเซ็นเตอร์
9.3) บุคลากรที่เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ต้องปิดล็อกประตู ทุกครั้งหลังเลิกงาน
9.4) ดาเนินการทดสอบรั กษาความปลอดภัยทางกายภาพอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ใช้งานได้
ตามปกติ
10) กาหนดให้ มีการจั ดบริ เวณส าหรับการเข้าถึง หรือการส่ งมอบผลิ ตภัณฑ์โ ดย บุ คคลภายนอก
(Public Access, Delivery and Loading Areas) ดังนี้
10.1) จากัดบุคลากรซึ่งสามารถเข้าถึงพื้นที่หรือบริเวณส่งมอบนั้น
10.2) บุคคลภายนอกที่ได้รับอนุญาตให้เข้าปฏิบัติงานในดาต้าเซ็นเตอร์ ต้องแลกบัตรประจาตัว
ที่บริเวณทางเข้า-ออกอาคาร และลงบันทึกการเข้าปฏิบัติงานในดาต้าเซ็นเตอร์ทุกครั้ง
10.3) ต้องตรวจสอบวัสดุหรือส่วนประกอบในการผลิตที่เป็นอันตราย ก่อนจะโอนย้ายวัสดุนั้น
ไปยังพื้นที่ที่มีการใช้งาน
10.4) ต้องลงทะเบียนและตรวจนับผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบโดยผู้ขาย หรือผู้ให้บริการภายนอก ให้
สอดคล้องกับระเบียบพัสดุ หรือขั้นตอนปฏิบัติสาหรับการบริหารจัดการทรัพย์สินขององค์กร
11) กาหนดให้มีการจัดวางและป้องกันอุปกรณ์ไว้ในพื้นที่หรือบริเวณที่เหมาะสม
12) การนาสิ่งของ หรืออุปกรณ์เข้าภายในดาต้าเซ็นเตอร์ ต้องได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
จากผู้อานวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศทุกครั้ง
13) ไม่นาอาหารและเครื่องดื่ม เข้ามาในบริเวณพื้นที่ดาต้าเซ็นเตอร์
14) ดาเนินการตรวจสอบ ดูแลสภาพแวดล้อม อุณหภูมิ ความชื้น อย่างสม่าเสมอทุกๆ เดือน ภายใน
บริเวณพื้นที่ของดาต้าเซ็นเตอร์ เพื่อป้องกันความเสียหายต่ออุปกรณ์ต่างๆ
15) มีการระบุชนิดของงาน และภารกิจ ที่ไม่อนุญาตสาหรับการปฏิบัติงานจากระยะไกล
16) การเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายภายในดาต้าเซ็นเตอร์จากระยะไกล (Remote Access) ต้อง
ได้รับอนุมัติสิทธิจากผู้อานวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศทุกครั้งตามภารกิจ และระยะเวลาที่กาหนด
17) ไม่อนุ ญาตให้ มีก ารลบ Logs การบันทึกเข้า -ออก Logs ของเครื่องแม่ข่ าย และ Logs ของ
อุปกรณ์ในห้องดาต้าเซ็นเตอร์ ยกเว้นการลบตามระยะเวลาที่กาหนด หรือลบโดยผู้ที่รับผิดชอบ
18) หากมีการละเมิดข้อปฏิบัติในข้อ (2) (3) (6) (7) (9.3) (12) (16) หรือ (17) ให้มีการตั้ง
คณะกรรมการภายใน เพื่อสอบสวนความผิด

เอกสารแนบท้ายประกาศ
เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จากัด (ธพส.)
ส่วนที่ 1 นโยบายการเข้าถึงและการใช้งานสารสนเทศ
เรื่องที่ 17 การควบคุมการเข้าถึงและใช้งานระบบสารสนเทศที่สาคัญ
วัตถุประสงค์
1) เพื่อกาหนดมาตรการควบคุมบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึงระบบสารสนเทศที่สาคัญของ บริษัท ธนา
รักษ์ พัฒนาสินทรัพย์ จากัด และป้องกันการบุกรุกที่จะสร้างความเสียหายแก่ข้อมูล หรือการทางานของ
ระบบสารสนเทศทีส่ าคัญให้หยุดชะงัก
2) เพื่อให้สามารถตรวจสอบติดตามพิสูจน์ตัวบุคคลที่เข้าใช้งานระบบสารสนเทศที่สาคัญ ของบริษัท ธนา
รักษ์ พัฒนาสินทรัพย์ จากัด ได้อย่างถูกต้อง
3) เพื่อกาหนดมาตรการ การอนุญาต การกาหนดสิทธิ์ และการมอบอานาจ ในการเข้าถึงและใช้งาน
สารสนเทศที่สาคัญ
ผู้รับผิดชอบ
1) ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
2) ผู้ดูแลระบบที่ได้รับมอบหมาย ตามประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการเข้าถึงและการใช้งาน
สารสนเทศ
3) เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตามประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการเข้าถึงและการใช้งาน
สารสนเทศ
4) ผู้ใช้งาน
ข้อปฏิบัติ
เพื่อให้เกิดการควบคุมการเข้าถึงและใช้งานสารสนเทศให้มีความมั่นคงปลอดภัย กาหนดให้มีข้อปฏิบัติ
ดังนี้
1) จัดทาทะเบียนสินทรัพย์ โดยจาแนกกลุ่มทรัพยากรระบบ การทางาน และสถานที่เก็บหรือประมวลผล
โดยระบุสิทธิ์ในการเข้าถึงสินทรัพย์นั้น
2) กาหนดกฎเกณฑ์ในการอนุญาตให้เข้าถึงการใช้งานระบบสารสนเทศสาคัญ ดังนี้
2.1) ผู้ใช้งานจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบข้อมูลและระบบงาน
2.2) เจ้าของข้อมูล และเจ้าของระบบงาน จะอนุญาตให้ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบได้เฉพาะ ในส่วนที่
จาเป็นตามหน้าที่งานเท่านั้น
2.3) ผู้ดูแลระบบมีหน้าที่ตรวจสอบการอนุมัติ และกาหนดสิทธิ์ในการผ่านเข้าสู่ระบบ ให้แก่
ผู้ ใช้งาน โดยต้องมีการจั ดทาเป็ น เอกสารเพื่ อขอสิ ทธิ์ในการเข้าสู่ ร ะบบ ERP-SAP, ระบบสารสนเทศเพื่ อ
สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (BI) และกาหนดให้มีการลงนามอนุมัติ
3) ให้มีการกาหนดสิทธิของผู้ใช้งาน ดังนี้

3.1) กาหนดสิทธิผู้ใช้งานแต่ละคนในการเข้าถึงข้อมูล ตามกลุ่มงานหรือภารหน้าที่ที่ผู้ใช้งาน
รับผิดชอบ
3.2) กาหนดการระงับสิทธิ การมอบอานาจ เป็นลายลักษณ์อักษร
3.3) ผู้ใช้งานที่ต้องการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศจะต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและ
ได้รับ การพิจารณาจากผู้ดูแลระบบที่ได้รับมอบหมาย ตามแบบลงทะเบียนผู้ใช้งาน
4) ให้มีข้อกาหนดการใช้งานตามภารกิจ เพื่อควบคุมการเข้าถึงสารสนเทศ (business requirements
for access control) ดังนี้
4.1) กาหนดสิทธิการเข้าถึงและใช้งานระบบสารสนเทศในฟังก์ชันงานที่เกี่ยวข้องตามภารกิจ
4.2) มีการดูแลและเฝ้าระวังการปฏิบัติงานของบุคคลภายนอกในขณะที่ปฏิบัติงาน
4.3) ทบทวนสิทธิ์ของผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ และเพิกถอนสิทธิ์เมื่อไม่มีความเกี่ยวข้อง
4.4) ในกรณีมีความจาเป็นต้องให้สิทธิสูงสุดกับผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานนั้นจะต้องได้รับความเห็นชอบ
และอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา โดยมีการกาหนดระยะเวลาการใช้งาน
4.5) สิทธิสูงสุดสาหรับผู้ใช้งาน ต้องระงับการใช้งานทันทีเมื่อพ้นระยะเวลาที่ขออนุญาต หรือพ้น
จากตาแหน่ง
4.6) กรณีที่มีการกาหนดสิทธิพิเศษ ต้องกาหนดสิทธิพิเศษที่ได้รับว่าเข้าถึงได้ถึงระดับใดได้บ้าง
และต้องกาหนดให้ชื่อผู้ใช้งานต่างจากชื่อผู้ใช้งานตามปกติ
5) ให้มีข้อกาหนดเกี่ยวกับการบริหารจัดการผู้ใช้งาน ดังนี้
5.1) การกาหนดชื่อผู้ใช้งาน (username) กาหนดจากชื่อภาษาอังกฤษและตามด้วยอักษรตัวแรก
ของนามสกุล หากซ้า ให้เพิ่มอักษรตัวที่สอง หรือจนกว่าจะไม่ซ้ากับชื่อผู้ใช้งานคนอื่น หรือ กาหนดโดยใช้ ID
พนักงาน ที่เป็นเลข หรือ email ที่ไม่ซ้ากับชื่อผู้ใช้งานคนอื่น
5.2) จัดทาเอกสารแสดงถึงสิทธิและหน้าที่ความรับ ผิดชอบของผู้ใช้งาน ซึ่งต้องลงนามรับทราบ
ตามลาดับขั้นการบริหารงานของ ธพส.
5.3) มีการบริหารจัดการสิทธิของผู้ใช้งาน (user management) ตาม 41 ทั้งนี้รวมถึงสิทธิ
จาเพาะ สิทธิพิเศษ และสิทธิอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึง
6) กาหนดให้มีกระบวนการบริหารจัดการรหัสผ่าน ดังนี้
6.1) มีขั้นตอนปฏิบัติสาหรับการตั้ง และเปลี่ยนรหัสผ่านที่มีความมั่นคงปลอดภัย
6.2) การตั้งรหัสผ่านชั่วคราว ต้องยากต่อการเดา และต้องมีความแตกต่างกัน
6.3) ส่งมอบรหัสผ่าน (password) ชั่วคราวให้กับผู้ใช้งานด้วยวิธีการที่ปลอดภัย โดยหลีกเลี่ยง
การใช้บุคคลอื่นหรือการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ที่ไม่มีการป้องกัน ในการจัดส่งรหัสผ่าน
6.4) ผู้ใช้งานตอบกลับทันทีหลังจากได้รับรหัสผ่าน ต้องเปลี่ยนรหัสผ่านทันทีหลังจากได้รับ
รหัสผ่านชั่วคราว และเปลี่ยนให้รหัสผ่านยากต่อการเดา
6.5) ผู้ใช้งานต้องเปลี่ยนรหัสผ่าน (password) ไม่เกิน 90 วันหรือทุกครั้งที่มีการ แจ้งเตือนให้
เปลี่ยนรหัสผ่าน
7) กาหนดให้มีวิธีปฏิบัติการใช้งานรหัสผ่าน (password use) สาหรับผู้ใช้งาน เพื่อให้สามารกาหนด
รหัสผ่าน การใช้งานรหัสผ่าน และการเปลี่ยนหัสผ่านที่มีคุณภาพ ดังนี้
7.1) เปลี่ยนรหัสผ่านชั่วคราวทันทีเมื่อล็อกอินเข้าใช้งานระบบครั้งแรก
7.2) ตั้งรหัสผ่านที่ยากต่อการคาดเดา
/7.3) กาหนดรหัสผ่าน…

7.3) กาหนดรหัสผ่าน ให้มีตัวอักษรจานวนมากกว่าหรือเท่ากับ 8 ตัวอักษร โดยมีการผสมกัน
ระหว่างตัวอักษรที่เป็นตัวพิพม์ปกติ ตัวเลข เข้าด้วยกัน
7.4) ไม่กาหนดรหัสผ่านส่วนบุคคลจากชื่อหรือนามสกุลของตนเองหรือบุคคลในครอบครัวหรือ
บุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับตน หรือจากคาศัพท์ที่ใช้ในพจนานุกรม
7.5) ไม่ตั้งรหัสผ่านจากอักขระที่เรียงกัน หรือกลุ่มเหมือนกัน
7.6) เก็บรักษาชื่อผู้ใช้-รหัสผ่านของตนเองไว้เป็นความลับ ไม่แจกจ่ายให้แก่ผู้อื่น และไม่ใช้ชื่อ
ผู้ใช้-รหัสผ่านของผู้อื่น
7.7) ไม่จดหรือบันทึกรหัสผ่านส่วนบุคคลไว้ในสถานที่ที่ง่ายต่อการสังเกตเห็นของบุคคลอื่น หรือ
เก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์
7.8) ต้องไม่กาหนดให้มีการบันทึกหรือช่วยจารหัสผ่านส่วนบุคคล (Save Password)
7.9) กรณีที่มีความจาเป็นต้องบอกรหัสผ่านแก่ผู้อื่นเนื่องจากความจาเป็นในการปฏิบัติงาน
หลังจากดาเนินการเรียบร้อย ให้เปลี่ยนรหัสผ่านโดยทันที
7.10) มีการเปลี่ยนรหัสผ่านตามรอบระยะเวลาที่กาหนดไว้ หรือเปลี่ยนรหัสผ่านทันทีเมื่อทราบ
ว่ารหัสผ่านอาจถูกเปิดเผยหรือล่วงรู้
7.11) ในกรณีที่ไม่ใช้ระบบ Single Sign On ให้หลีกเลี่ยงการใช้รหัสผ่านเดียวกันสาหรับ
ระบบงานต่าง ๆ ที่ตนใช้งาน
7.12) หลีกเลี่ยงการใช้รหัสผ่านเดิม
7.13) ผู้ดูแลระบบต้องเปลี่ยนรหัส ถี่กว่าผู้ใช้งานทั่วไป
8) กาหนดให้ระบบงานต้องมีการล็อกเอาท์อัตโนมัติ (Session Time-out) เมื่อผู้ใช้งานไม่ได้ใช้งาน
9) ไม่อนุญาตให้มีการลบ Logs การเข้า-ออกระบบ และการใช้งาน ระบบสารสนเทศที่สาคัญ ยกเว้น
การลบตามระยะเวลาที่กาหนด หรือลบโดยผู้ที่รับผิดชอบ
10) หากมีการละเมิดข้อปฏิบัติในข้อ (2) (3.3) (6.6) (6.7) (6.8) (7.6) (7.10) หรือ (9) ให้มีการตั้ง
คณะกรรมการภายใน เพื่อสอบสวนความผิด

เอกสารแนบท้ายประกาศ
เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จากัด (ธพส.)
ส่วนที่ 2 นโยบายการสารองข้อมูลและแผนเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉิน
เรื่องที่ 1 ว่าด้วย การสารองข้อมูล
วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ข้อมูลและระบบสารสนเทศขององค์กร มีความพร้อมในการใช้งานในกรณีฉุกเฉิน โดยเกิด
ความเสียหายต่อองค์กรน้อยที่สุด
2) เพื่อให้ข้อมูลที่ได้มีการสารองไว้ ถูกจัดเก็บอยู่ในสถานที่ปลอดภัย และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
ผู้รับผิดชอบ
1) ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
2) ผู้ดูแลระบบที่ได้รับมอบหมาย ตามประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการเข้าถึงและการใช้งาน
สารสนเทศ
3) เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตามประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการเข้าถึงและการใช้งาน
สารสนเทศ
ข้อปฏิบัติ
1) มีกระบวนการจัดเตรียมระบบสารองให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้
2) มีคู่มือสาหรับวิธีการสารองข้อมูลที่ชัดเจน
3) มีบัญชีระบบสารสนเทศที่มีความสาคัญทั้งหมดขององค์กร และกาหนดระบบสารสนเทศที่ต้อง
จัดทาระบบสารอง
4) กาหนดรายละเอียดของระบบสารสนเทศที่ต้องสารองข้อมูล อย่างน้อย ดังนี้
4.1) ข้อมูลของระบบสารสนเทศ (Database)
4.2) ข้อมูลการตั้งค่าต่างๆของระบบ (Configuration)
4.3) ระบบปฏิบัติการ
4.4) ซอฟต์แวร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ
5) กาหนดความถี่ในการสารองข้อมูล ที่ชัดเจนและสอดคล้องกับระดับความสาคัญของชนิดและชั้น
ข้อมูล
6) กาหนดรูปแบบการสารองข้อมูลตามความเหมาะสมกับข้อมูลที่จะทาการสารอง เช่น Full Backup
หรือ Incremental Backup

/7) บันทึกรายละเอียด...

7) บันทึกรายละเอียดการสารองข้อมูล ได้แก่ ผู้ดาเนินการ วันเวลา ชื่อข้อมูลที่สารอง และผลการ
ดาเนินการ
8) จัดเก็บข้อมูลที่ได้สารองไว้ในสถานที่ปลอดภัย มีการระบุรายละเอียดของข้อมูลที่สารอง บนสื่อเก็บ
ข้อมูลอย่างชัดเจน
9) มีการเข้ารหัสข้อมูลสาหรับข้อมูลลับที่ได้สารองเก็บไว้ เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลสารองถูกเปิดเผย

เอกสารแนบท้ายประกาศเรื่อง
นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จากัด (ธพส.)
ส่วนที่ 2 นโยบายการสารองข้อมูลและแผนเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉิน
เรื่องที่ 2 ว่าด้วย การเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉิน
วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้มีแนวทางในการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเมื่อข้อมูลเสียหาย ถูกทาลาย หรือถูก
เปลี่ยนแปลง จากไวรัสคอมพิวเตอร์ โปรแกรมชุดคาสั่งไม่พึงประสงค์ ผู้บุกรุก ภัยพิบัติ โดยสามารถกู้ข้อมูลที่มี
ปัญหากลับมาใช้งานได้
2) เพื่อให้ผู้รับผิดชอบและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับรู้เข้าใจ ตระหนักถึงความสาคัญของการสารองข้อมูล
เพื่อความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ และสามารถปฏิบัติตามแนวทางที่กาหนดโดยเคร่งครัด
ผู้รับผิดชอบ
1) ฝ่ายเทคโนโลสารสนเทศ
2) ผู้ดูแลระบบที่ได้รับมอบหมายตามประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการเข้าถึงและการใช้งาน
สารสนเทศ
3) เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการเข้าถึงและการใช้งาน
สารสนเทศ
ข้อปฏิบัติ
1) มีแผนเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินในกรณีที่ไม่สามารถดาเนินการด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
2) มีการบริหารจัดการความเสี่ยงสาหรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่อาจเกิดขึ้นกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และทาให้เกิดการหยุดชะงัก ตามเอกสาร “การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสารสนเทศ”
3) จัดทาแผนกู้คืนระบบเมื่อเกิดสถานการณ์ ฉุกเฉินตามเอกสาร “แผนบริหารความต่อเนื่อง” โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
3.1) มีการกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
3.2) มีการกาหนดขั้นตอนปฏิบัติในการกู้คืนระบบ
3.3) มีการกาหนดช่องทางในการติดต่อกับผู้ ให้ บริการผลิ ตภัณฑ์ (Vendor) หรือผู้ ให้ บริการ
ภายนอก (Outsourcing) เมื่อเกิดเหตุจาเป็นที่จะต้องติดต่อ
4) มีระบบสนับสนุนการทางานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ ระบบกระแสไฟฟ้า ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ
5) มีการตรวจสอบหรือทดสอบระบบสนับสนุนการทางานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่าเสมอ
6) มีการใช้ระบบสารองเพื่อป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าเสียหายจากความไม่สม่าเสมอของกระแสไฟฟ้า
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7) มีการจัดทาแผนฉุกเฉินสาหรับระบบกระแสไฟฟ้า เช่น ในกรณีที่ระบบกระแสไฟฟ้าเกิดการล้มเหลว
หรือดับ
8) มีการจัดหาเครื่องกาเนิดกระแสไฟฟ้าสารองเพื่อจ่ายไฟสารองให้ในกรณีที่กระแสไฟฟ้าหลักเกิดการ
หยุดชะงักหรือดับเป็นระยะเวลายาวนาน
9) มีการจัดเตรียมเชื้อเพลิงสารองเพียงพอสาหรับเครื่องกาเนิดกระแสไฟฟ้าสารองในช่วงเกิดเหตุฉุกเฉิน
10) มีแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้ามากกว่าหนึ่งแหล่ง เพื่อสนับสนุนกระบวนการทางานของระบบสารสนเทศที่
สาคัญ
11) มีการจัดทาระบบไฟส่องสว่างฉุกเฉินเพื่อรองรับในกรณีที่กระแสไฟฟ้าหลักเกิดขัดข้อง และต้องการ
แสงสว่างในพื้นที่หรือบริเวณต่างๆ
12) มีระบบจ่ายน้าที่เพียงพอสาหรับระบบปรับอากาศที่ต้องใช้น้าในการทางาน
13) มีระบบจ่ายน้าที่เพียงพอเพื่อสนับสนุนระบบดับเพลิงของอาคาร
14) มีการติดตั้งระบบแจ้งเตือนในกรณีที่ระบบสนับสนุนทางานผิดปกติหรือหยุดการทางาน
15) มีระบบสายสื่อสารสารอง ซึ่งเชื่อมต่อไปยังผู้ให้บริการเครือข่าย และหรือผู้ให้บริการโทรคมนาคม
เพื่อใช้เป็นเส้นทางสารอง
16) มีการทดสอบการกู้คืนข้อมูลที่สารองไว้ ว่าสามารถกู้คืนได้อย่างครบถ้วนและสามารถใช้งานได้
ตามปกติ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
17) ต้องกาหนดความถี่ในการสารองข้อมูลของระบบสารสนเทศ ให้ขึ้นอยู่กับความสาคัญของระบบ
สารสนเทศ และสภาพการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยระบบที่มีความสาคัญมาก หรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบ่อย
ต้องมีความถี่ในการสารองข้อมูลมากขึ้น
18) มีการทบทวนและปรับปรุงแผนเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉิน การบริหารจัดการความเสี่ยงด้าน
สารสนเทศ และแผนบริหารความต่อเนื่อง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

เอกสารแนบท้ายประกาศ
เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จากัด (ธพส.)
ส่วนที่ 3 นโยบายการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศ
วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ผู้รับผิดชอบและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้เข้าใจ ตระหนักถึงความสาคัญของการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัย และสามารถปฏิบัติตามแนวทางที่กาหนดโดยเคร่งครัด
ผู้รับผิดชอบ
1) ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
2) ผู้ ดูแลระบบที่ได้รับ มอบหมาย ตามประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการเข้าถึงและการใช้งาน
สารสนเทศ
3) เจ้ า หน้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย ตามประกาศแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการนโยบายการเข้ า ถึ ง และการใช้งาน
สารสนเทศ
4) ผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Auditor) หรือภายนอก (External Auditor)
ข้อปฏิบัติ
1) มีการอนุมัติให้ดาเนินการประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศ
2) มีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศอย่างสม่าเสมอ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
3) มีการตรวจสอบและประเมิน ความเสี่ ยงโดยผู้ ตรวจสอบภายใน (internal auditor) หรือผู้ ตรวจสอบ
ภายนอก (external auditor)
4) มีข้อตกลงร่วมกันเพื่อกาหนดขอบเขตการตรวจสอบระหว่างผู้ตรวจสอบกับผู้รับการตรวจ
5) มีข้อจากัดให้ผู้ตรวจสอบสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จาเป็นต้องตรวจสอบได้ในลักษณะที่อ่านได้เพียงอย่างเดียว
6) มีการสร้างสาเนาข้อมูลเพื่อให้ผู้ตรวจสอบทางานบนข้อมูลสาเนา ในกรณีทดสอบที่มีผลกระทบกับข้อมูล
จริงในระบบสาคัญ
7) มีการทาลายหรือลบข้อมูลที่ทาสาเนาทิ้งโดยทันทีที่ตรวจสอบเสร็จ ในกรณีทดสอบที่มีผลกระทบกับ
ข้อมูลจริงในระบบสาคัญ
8) มีการจัดเก็บหลักฐานและข้อมูลในการตรวจสอบอย่างมั่นคงปลอดภัย
9) มีการกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบและขั้นตอนปฏิบัติสาหรับการตรวจสอบ
10) มีการกาหนดตัวบุคลากรผู้ทาหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบให้เป็นเอกเทศจากกิจกรรมหรื อระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่จะดาเนินการตรวจสอบ (ผู้ตรวจสอบจะต้องไม่ตรวจสอบกิจกรรมหรือระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ตนเองดูแลหรือรับผิดชอบ)
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11) ต้องประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศตามเอกสาร “การบริหารจัดการความเสี่ยงด้าน สารสนเทศ” โดย
ครอบคลุมเนื้อหาตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organizations)
12) เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่จาเป็นต้องใช้ ต้อง
ได้รับการปกป้องจากการลักลอบใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือใช้ในทางที่ผิดวัตถุประสงค์ รวมถึงมีการควบคุม
จากัดการเข้าถึงข้อมูลเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเท่านั้น
13) เมื่อดาเนินการตรวจสอบและประเมินการรักษาความความมั่นคงปลอดภัยแล้ว ต้องรายงานให้ ผู้บริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงขององค์กรทราบ พร้อมทั้งเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขในกรณีที่พบว่า การรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศยังมีจุดบกพร่อง

