ระเบียบสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ว่าด้ วยการใช้ งานระบบเครือข่ ายคอมพิวเตอร์ ขององค์ กรอย่างปลอดภัย
พ.ศ. ๒๕๕๓

ด้วยสานักงานเศรษฐกิ จการเกษตร ได้พฒั นาระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศขึ้ นเพื่อเป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในสานักงาน ดังนั้นเพื่อให้การใช้งาน
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์และระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเป็ นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้งเพื่อ
ป้ องกันปั ญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ในลักษณะที่ไม่ถูกต้อง และเพื่อควบคุมการ
ใช้ง านให้ เ ป็ นไปตามพระราชบัญ ญัติ ว่า ด้ว ยการกระท าความผิ ด เกี่ ย วกับ คอมพิ ว เตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเห็นสมควรให้มีนโยบายการใช้งานอย่างปลอดภัย (Acceptable Use Policy)
โดยวางระเบียบไว้ดงั ต่อไปนี้
หมวดที่ ๑ บททัว่ ไป
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรี ยกว่า “ระเบียบการใช้งานระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ขององค์กรอย่างปลอดภัย
พ.ศ.๒๕๕๓”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจากเลขาธิ การสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ลงนาม
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ คาสั่ง และข้อบังคับในส่ วนที่มีประกาศไว้แล้วในระเบียบนี้ หรื อขัดแย้งกับ
บทแห่งระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“สานักงาน” หมายความถึง สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
“เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ” หมายความถึง เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
“ศูนย์” หมายความถึง ศูนย์สารสนเทศการเกษตร
“ผูบ้ งั คับบัญชา” หมายความถึง ผูม้ ีอานาจสั่งการตามโครงสร้างของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
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“ผูใ้ ช้” หมายความถึง ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
รวมถึงบุคคลอื่นที่สานักงานเศรษฐกิจมอบหมายให้ปฏิบตั ิงานตามสัญญา ข้อตกลง หรื อใบสั่งซื้ อ
“ข้อมูล” หมายความถึง สิ่ งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่ องราว ข้อเท็จจริ ง ข้อมูล หรื อสิ่ งใด ไม่วา่ การ
สื่ อความหมายนั้นจะทาได้โดยสภาพของสิ่ งนั้นเองหรื อโดยผ่านวิธีการอื่นใด และไม่ว่าจะได้จดั ทาไว้ใน
รู ปแบบของเอกสาร แฟ้ ม รายงาน หนังสื อ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิ ล์ม การบันทึกภาพหรื อเสี ยง
การบันทึกโดยเครื่ องคอมพิวเตอร์ หรื อวิธีอื่นใดที่ทาให้สิ่งที่บนั ทึกไว้ปรากฏได้
“ผูด้ ูแลรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ” หมายความถึง ผูท้ ี่ได้รับมอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชา
ให้ มี ห น้า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการดู แ ลรั ก ษาเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ ซ่ ึ งสามารถเข้า ถึ ง โปรแกรมเครื อ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์ เพื่อการจัดการฐานข้อมูลของเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
“ระบบสารสนเทศ” หมายความถึง ระบบที่มีการนาคอมพิวเตอร์ มาช่วยในการรวบรวม จัดเก็บ หรื อ
จัดการกับข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้ขอ้ มูลนั้นสามารถนาไปใช้ประกอบการดาเนินงานและตัดสิ นใจได้
ข้อ ๕ ให้ผบู้ ริ หารเทคโนโลยีระดับสู งของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร รักษาการตามระเบียบนี้
หมวดที่ ๒ ข้ อปฏิบัติในการใช้ งานเครือข่ ายคอมพิวเตอร์
ข้อ ๑ ผูใ้ ช้มีสิทธิ ใช้เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ได้ภายใต้ขอ้ กาหนดแห่ งระเบียบนี้ การฝ่ าฝื นข้อกาหนด
และก่ อหรื ออาจก่ อให้เกิ ดความเสี ย หายแก่ สานักงาน หรื อบุคคลหนึ่ งบุคคลใด ส านัก งานจะพิจารณา
ดาเนินการทางวินยั และทางกฎหมายแก่ผใู้ ช้ที่ฝ่าฝื นตามความ เหมาะสมต่อไป
ข้อ ๒ ผูใ้ ช้พึงใช้ทรัพยากรเครื อข่ายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เช่น ไม่ดาวน์โหลดไฟล์ที่มีขนาดใหญ่โดย
ไม่จาเป็ น และไม่ควรปฏิบตั ิในระหว่างเวลาทางานซึ่ งมีการใช้เครื อข่ายอย่างหนาแน่ น เช่น ในช่ วงเวลา
๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ข้อ ๓ ผูใ้ ช้พึงใช้ขอ้ ความที่สุภาพและถูกต้องตามธรรมเนี ยมปฏิ บตั ิ ในการใช้เครื อข่าย อาทิเช่ น
ไม่ใช้การส่ งอีเมล์ แบบกระจายถึ งทุ กคนที่ เป็ นสมาชิ กเครื อข่ายโดยไม่จาเป็ น หรื อ การใช้ขอ้ ความที่
สุ ภาพชนทัว่ ไปพึงใช้ในข้อความที่ส่งไปถึงบุคคลอื่น เป็ นต้น
ข้อ ๔ ผูใ้ ช้ตอ้ งใช้บญั ชี ผใู้ ช้ในโดเมนที่สานักงานกาหนดให้ ก่อนใช้ระบบคอมพิวเตอร์ และเครื อข่าย
ทุกครั้ง และมีหน้าที่ระมัดระวังความปลอดภัยในการใช้เครื อข่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่อนุ ญาตให้บุคคลอื่น
เข้าใช้เครื อข่ายคอมพิวเตอร์จากบัญชีผใู้ ช้ของตนเอง
ข้อ ๕ เพื่อประโยชน์ในการใช้รหัสผ่านส่ วนบุคคล ผูใ้ ช้จะต้อง
(๑) ใช้ ร หั ส ผ่ า นส่ ว นบุ ค คลส าหรั บ การใช้ง านเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ที่ ผู้ใ ช้ ค รอบครอง
ใช้งานอยู่ โดยรหัสผ่านส่ วนบุคคลดังกล่ าวต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า ๘ ตัวอักษร โดยมีการผสมกัน
ระหว่างตัวอักษรที่เป็ นตัวพิมพ์ปกติ ตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวเลข และสัญลักษณ์เข้าด้วยกัน แต่ไม่ควรกาหนด
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รหัสผ่านส่ วนบุคคลจากชื่ อหรื อนามสกุลของตนเองหรื อบุคคลในครอบครัวหรื อบุ คคลที่มีความสัมพันธ์
ใกล้ชิดกับตน หรื อจากคาศัพท์ที่ใช้ในพจนานุกรม
(๒) ใช้ร หัส ผ่า นส่ ว นบุ ค คลส าหรั บ การใช้แ ฟ้ มข้อ มู ล ร่ วมกับ บุ ค คลอื่ น ผ่า นเครื อ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์
(๓) ไม่ ใ ช้โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ช่ วยในการจ ารหัส ผ่า นส่ วนบุ ค คลอัต โนมัติ (Save
Password) สาหรับเครื่ องคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคลที่ผใู้ ช้ครอบครองอยู่
(๔) ไม่จดหรื อบันทึกรหัสผ่านส่ วนบุคคลไว้ในสถานที่ที่ง่ายต่อการสังเกตเห็ นของบุคคล
อื่น หรื อบันทึกไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ ๖ ผูใ้ ช้จะต้องไม่ใช้เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ โดยมีวตั ถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
(๑) เพื่อการกระทาผิดกฎหมาย หรื อเพื่อก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่บุคคลอื่น
(๒) เพื่อการกระทาที่ขดั ต่อความสงบเรี ยบร้อยหรื อศีลธรรมอันดีของประชาชน
(๓) เพื่อการพาณิ ชย์ และการแสวงหาผลประโยชน์อนั มิชอบ
(๔) เพื่ อ การเปิ ดเผยข้อ มู ล ที่ เ ป็ นความลับ หรื อ ปกปิ ด ซึ่ งได้ม าจากการปฏิ บ ัติ ใ ห้ แ ก่
สานักงาน ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลของสานักงาน หรื อบุคคลภายนอกก็ตาม
(๕) เพื่อกระทาการอันมี ลกั ษณะเป็ นการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาของสานักงานหรื อ
ของบุคคลอื่น
(๖) เพื่อให้ทราบข้อมูลข่าวสารของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุ ญาตจากผูเ้ ป็ นเจ้าของหรื อผู ้
ที่มีสิทธิ ในข้อมูลดังกล่าว
(๗) เพื่อการรับหรื อส่ งข้อมูลซึ่ งก่อหรื ออาจก่อให้เกิ ดความเสี ยหายให้แก่สานักงาน เช่ น
การรับหรื อส่ งข้อมูลที่มีลกั ษณะเป็ นจดหมายลูกโซ่ หรื อการรับหรื อส่ งข้อมูลที่ได้รับจากบุคคลภายนอก
อันมีลกั ษณะเป็ นการละเมิด ต่อกฎหมายหรื อสิ ทธิ ของบุคคลอื่นไปยังผูใ้ ช้หรื อบุคคลอื่น เป็ นต้น
(๘) เพื่อขัดขวางการใช้งานเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ของสานักงาน หรื อของผูใ้ ช้อื่นของ
สานักงาน หรื อเพื่อให้เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ของสานักงาน ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ
(๙) เพื่อแสดงความคิดเห็นส่ วนบุคคลในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นงานของสานักงาน
ไปยังที่อยูเ่ ว็บ (web site) ในลักษณะที่จะก่อหรื ออาจก่อให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไปจากความเป็ น
จริ ง
(๑๐) เพื่อการอื่นใดที่อาจขัดต่อผลประโยชน์ของสานักงาน หรื ออาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
หรื อความเสี ยหายแก่สานักงาน
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ข้อ ๗ เพื่อความปลอดภัยในการใช้เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ โดยส่ วนรวม ผูใ้ ช้จะต้อง
(๑) ไม่ ติ ด ตั้ง โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ที่ มี ล ัก ษณะเป็ นการละเมิ ด สิ ท ธิ ใ นทรั พ ย์สิ น ทาง
ปัญญาของบุคคลอื่น
(๒) ไม่ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่สามารถใช้ในการตรวจสอบข้อมูลบนเครื อข่า ย
คอมพิวเตอร์ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผูบ้ งั คับบัญชาก่อน
(๓) ไม่ติ ดตั้ง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรื ออุ ป กรณ์ คอมพิว เตอร์ อื่ นใดเพิ่ มเติ มในเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคลของสานักงาน เพื่อให้บุคคลอื่นสามารถใช้งานเครื่ องคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคลนั้น
หรื อเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ของสานักงานได้
(๔) ปิ ดเครื่ องคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคลที่ผูใ้ ช้ครอบครองใช้งานอยู่เมื่ อใช้งานประจาวัน
เสร็ จสิ้ น หรื อเมื่อมีการยุติการใช้งานเกิ นกว่า ๑ ชัว่ โมง เว้นแต่เครื่ องคอมพิวเตอร์ น้ นั เป็ นเครื่ องบริ การ
(Server) ที่ตอ้ งใช้งานตลอด ๒๔ ชัว่ โมง
(๕) ตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับจากภายนอกสานักงาน ทุกครั้งด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สาหรับตรวจสอบกาจัดไวรัส โทรจันและหนอนคอมพิวเตอร์ ที่สานักงาน จัดให้ และหากตรวจพบไวรัส
โทรจันและหนอนคอมพิวเตอร์ ฝังตัวอยู่ในข้อมูลส่ วนใดจะต้องรี บจัดการทาลายไวรัสโทรจันและหนอน
คอมพิวเตอร์ หรื อข้อมูลนั้นโดยเร็ วที่สุด
(๖) สานักงานและศูนย์ ได้จดั เตรี ยมพื้นที่สาหรับจัดเก็บข้อมูลที่ใช้ร่วมกัน แต่ขอสงวน
สิ ทธิ ในการบริ หารจัดการข้อมูลโดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
(๗) ลบข้อมูลที่ ไม่จาเป็ นต่อการใช้งานออกจากเครื่ องคอมพิวเตอร์ ส่วนบุ คคลของตน
จากเครื่ องให้บริ การอิเล็กทรอนิกส์เมล์ และเครื่ องให้บริ การไฟล์ เพื่อเป็ นการประหยัดปริ มาณหน่วยความจา
บนสื่ อบันทึกข้อมูล
(๘) การน าเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ อุ ป กรณ์ ต่ อ พ่ ว งที่ เ ป็ นของส่ ว นตัว มาใช้ ใ นเครื อ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์ของสานักงาน ต้องแจ้งให้ศูนย์ทราบก่อนดาเนินการทุกครั้ง
(๙) ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มีการเข้ารหัสข้อมูลซึ่ ง สานักงานจัดให้สาหรับใช้ในการ
ติดต่อกับเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ จากภายนอกสถานที่ทาการของสานักงาน
(๑๐) ให้ความร่ วมมือและอานวยความสะดวกแก่ผบ
ู ้ งั คับบัญชา ผูด้ ูแลรักษาความปลอดภัย
ระบบสารสนเทศ หรื อ ผูท้ ี่ ไ ด้รั บ มอบหมายให้ด าเนิ น การตรวจสอบระบบความปลอดภัย ของเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคลของผูใ้ ช้และเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ รวมทั้งปฏิบตั ิตามคาแนะนาของผูบ้ งั คับบัญชา
ผูด้ ูแลรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย
(๑๑) ระมัดระวังการใช้งานและสงวนรั กษาเครื่ องคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคลและเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์ เหมือนเช่ นบุคคลทัว่ ไปจะพึงปฏิ บตั ิในการใช้งานเครื่ องคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคลและเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์ แล้วแต่กรณี
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(๑๒) ไม่เข้าไปในสถานที่ต้ งั ของระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ก่อนได้รับอนุญาต

ข้อ ๘ คืนทรัพย์สินอันเกี่ยวข้องกับการใช้งานเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ที่เป็ นของสานักงาน เช่น ข้อมูล
และสาเนาของข้อมูล กุญแจ บัตรประจาตัว บัตรผ่านเข้าหรื อออก ฯลฯ ให้แก่สานักงาน รวมทั้งขอรับข้อมูล
ส่ วนบุคคลที่อยูบ่ นเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ คืนจากสานักงาน ภายในกาหนด ๗ วันนับแต่วนั พ้นสภาพการเป็ น
ผูใ้ ช้
ข้อ ๙ ผูด้ ูแลรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศที่ฝ่าฝื นข้อกาหนดในระเบียบนี้ และก่อหรื ออาจ
ก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่สานักงาน หรื อบุคคลหนึ่งบุคคลใด สานักงานจะพิจารณาดาเนินการทางวินยั และ
ทางกฎหมายแก่ผดู ้ ูแลรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศนั้น ตามความเหมาะสมต่อไป
หมวดที่ ๓ ข้ อปฏิบัติของผู้ดูแลรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ
ข้อ ๑ ผู้ดู แ ลรั ก ษาความปลอดภัย ระบบสารสนเทศจะต้อ งดู แ ลรั ก ษาและปรั บ ปรุ งเครื อข่ า ย
คอมพิวเตอร์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ รวมทั้งจะต้องสอดส่ องดูแลการใช้เครื อข่ายคอมพิวเตอร์
ของผูใ้ ช้เพื่อให้เป็ นไปตามระเบียบนี้
หากผูด้ ูแลรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศพบว่าผูใ้ ช้ผใู ้ ดมีพฤติการณ์ส่อไปในทาง
ที่ จะละเมิ ดข้อก าหนดการใช้เ ครื อข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ แ ห่ ง ระเบี ย บนี้ ผูด้ ู แลรั ก ษาความปลอดภัย ระบบ
สารสนเทศจะต้องรายงานให้ผอู้ านวยการศูนย์สารสนเทศการเกษตร ตลอดจนผูบ้ งั คับบัญชาที่เหนื อขึ้นไป
ทราบโดยเร็ วที่สุด และในกรณี จาเป็ นเพื่อป้ องกันความเสี ยหายที่อาจจะเกิ ดขึ้นแก่สานักงาน ผูด้ ูแลรักษา
ความปลอดภัยระบบสารสนเทศมีอานาจในการระงับการใช้งานเครื อข่าย คอมพิวเตอร์ ของผูใ้ ช้ดงั กล่าว
ได้ทนั ที
ข้อ ๒ ผูด้ ูแลรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศมีหน้าที่ในการเสนอความเห็ นและข้อสังเกต
ต่ อผูบ้ งั คับ บัญชาที่ เหนื อขึ้ นไปเพื่ อพิ จารณาสั่ ง การเกี่ ย วกับ การปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภาพและการบริ หาร
เครื อข่ า ยคอมพิวเตอร์ หรื อปฏิ บ ตั ิ หน้า ที่ อื่นที่ เกี่ ย วข้องกับเครื อข่ า ยคอมพิวเตอร์ ตามที่ ผูบ้ งั คับบัญชา
มอบหมาย
ข้อ ๓ ผูด้ ูแลรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศมีหน้าที่ในการติดตั้งอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ ระบบ
การเข้ารหัสข้อมูลอัตโนมัติหรื อระบบอื่ นใดที่ เกี่ ยวข้องกับเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ตลอดจนบารุ งรักษา
ให้สามารถใช้งานได้ดีอยูเ่ สมอ
ข้อ ๔ ผูด้ ูแลรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศจะต้องไม่ใช้อานาจหน้าที่ของตนไปในการเข้าถึง
ข้อมูลที่รับหรื อส่ งผ่านเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ซ่ ึ งตนไม่มีสิทธิ ในการเข้าถึง ข้อมูลนั้น และจะต้องไม่เปิ ดเผย
ข้อมูลที่ตนได้รับมาจากหรื อเนื่องจากการปฏิบตั ิหน้าที่ผดู้ ูแลรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศซึ่ งข้อมูล
ดังกล่าวเป็ นข้อมูลที่ไม่ควรเปิ ดเผย ให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดทราบ
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ข้อ ๕ ผูด้ ูแลรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศมีสิทธิ ตรวจสอบข้อมูลทุกประเภท ตามความ
จาเป็ นในการซ่อมแซมแก้ไขบารุ งรักษาระบบ หรื อการสื บสวนเกี่ยวกับการใช้งานระบบอย่างไม่ถูกต้อง
ข้อ ๖ ผูด้ ูแลรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศมีหน้าที่ดาเนินการควบคุมดูแลการใช้งานอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ท้ งั หมดของสานักงาน
ข้อ ๗ ผูด้ ู แ ลรั ก ษาความปลอดภัย ระบบสารสนเทศมี ห น้า ที่ ด าเนิ น การควบคุ ม และตรวจสอบ
การติ ด ตั้ง โปรแกรมเข้า สู่ ระบบคอมพิ วเตอร์ ท้ งั หมดของหน่ ว ยงาน ให้เ ป็ นไปตามความมุ่ ง หมายของ
สานักงาน
ข้อ ๘ ผูด้ ูแลรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศมีหน้าที่ดาเนินการตามที่ผบู้ งั คับบัญชามอบหมาย
และจัดทารายงานเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามระเบียบนี้เสนอต่อผูบ้ งั คับบัญชา
ข้อ ๙ ผูด้ ูแลรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศมีอานาจหน้าที่ ที่จะเพิกถอนสิ ทธิ์ การใช้ระบบ
ต่อผูใ้ ช้ที่ฝ่าฝื นระเบียบนี้
ข้อ ๑๐ ผูด้ ูแลรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศมีหน้าที่ตอ้ งแจ้งให้ผใู ้ ช้ทราบล่วงหน้า เกี่ยวกับ
วันเวลาที่จะปิ ดระบบคอมพิวเตอร์ และเครื อข่ายเพื่อบารุ งรักษา ปรับปรุ ง หรื อเปลี่ยนแปลงระบบ ซึ่ งส่ งผล
ให้ตอ้ งหยุดให้บริ การในช่ วงเวลาหนึ่ ง เว้นแต่ในกรณี ฉุกเฉิ นผูด้ ูแลรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ
สามารถปิ ดระบบได้ทนั ทีโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ผใู ้ ช้ทราบล่วงหน้า
ข้อ ๑๑ ผูด้ ูแลรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศมีสิทธิ บีบอัด ลดขนาดแฟ้ มข้อมูลที่มีขนาดใหญ่
รวมถึงมีสิทธิ์ ในการยุติการทางานที่สร้างภาระให้ระบบโดยไม่จาเป็ นหรื อเกินขนาดได้โดยแจ้งให้ผใู ้ ช้ทราบ
ล่วงหน้า
ข้อ ๑๒ ผูด้ ูแลรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศมีหน้าที่สารองข้อมูลในระบบสารสนเทศ และ
ตรวจสอบความสามารถการในการกูค้ ืนข้อมูลที่สารองไว้อย่างสม่าเสมอ
ข้อ ๑๓ เมื่อผูด้ ูแลรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศจะต้องคื นทรั พย์สินอันเกี่ ยวข้องกับการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ของตนที่เป็ นของสานักงาน เช่ น ข้อมูลและสาเนาของข้อมูล กุญแจ บัตรประจาตัว บัตรผ่าน
เข้า-ออก ฯลฯ ให้แก่สานักงาน ในทันทีที่พน้ หน้าที่และให้คณะกรรมการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยข้อมูล
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารดาเนิ นการตรวจสอบการคืนทรัพย์สินของผูด้ ูแลรักษาความ
ปลอดภัย ระบบสารสนเทศที่ พ ้น จากหน้ า ที่ โ ดยละเอี ย ดเพื่ อ ความปลอดภัย ของข้อ มู ล และเครื อ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์
ข้อ ๑๔ ผูด้ ูแลรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศที่ฝ่าฝื นข้อกาหนดในระเบียบนี้ และก่อหรื ออาจ
ก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่สานักงาน หรื อบุคคลหนึ่งบุคคลใด สานักงานจะพิจารณาดาเนินการทางวินยั และ
ทางกฎหมายแก่ผดู้ ูแลรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศนั้น ตามความเหมาะสมต่อไป
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หมวด ๔ ว่าด้ วยการปฏิบัติตามกฎหมายและข้ อบังคับ (Law and Compliance)
ข้อ ๑ บรรดากฎหมายใดๆ ที่ได้ประกาศใช้ในประเทศไทยรวมทั้งกฎระเบียบ ของสานักงานถือเป็ น
สิ่ งสาคัญที่ผใู ้ ช้งานต้องตระหนักและปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด และไม่กระทาความผิดนั้น ดังนั้น หาก
ผูใ้ ช้งานกระท าผิดตามกฎหมายดังกล่ าว ถื อว่าความผิดนั้นเป็ นความผิดส่ วนบุ คคลซึ่ ง ผูใ้ ช้งานจะต้อง
รับผิดชอบต่อความผิดที่เกิดขึ้นเอง
หมวดที่ ๕ การรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์
ข้อ ๑ อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ในระบบคอมพิ วเตอร์ ของส านักงานทุ กหน่ วย หรื อทุ ก ชุ ด ต้องมี การ
กาหนดผูร้ ั บผิดชอบ และจัดทารายละเอี ยดที่ จาเป็ น เช่ น ผูท้ ี่ ได้รับอนุ ญาตให้เข้าใช้ การใช้งานตลอดจน
ระดับของการป้ องกัน
ข้อ ๒ ให้ผดู้ ูแลรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศตรวจสอบอุปกรณ์ ที่นามาติดตั้งทุกครั้ง และ
ให้ตรวจสอบบารุ งรักษาอย่างสม่าเสมอ
ข้อ ๓ การเคลื่อนย้ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เข้า -ออกนอกสานักงาน หรื อการเคลื่อนย้ายที่มีผลทาให้
สภาวะการทางานของอุปกรณ์เปลี่ยนแปลงไป จะต้องแจ้งและขออนุ ญาตตามลาดับชั้น ก่อนการเคลื่อนย้าย
ทุกครั้ง
ข้อ ๔ ก่ อนนาอุ ปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ไ ปซ่ อมบารุ ง หรื อจาหน่ ายซากให้บุค คลภายนอกสานักงาน
ต้องทาลายข้อมูลทั้งหมดที่อยูใ่ นอุปกรณ์ดงั กล่าวไม่ให้สามารถกูค้ ืนมาใช้งานได้อีก
ข้อ ๕ ให้หน่ วยงานระดับสานัก / ศูนย์ / กอง / สศข. ทาบัญชี ครุ ภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
ต่อพ่วงเพื่อจัดทาเป็ นบัญชีครุ ภณั ฑ์รวมของสานักงาน
ข้อ ๖ ให้มีการเก็บบันทึกการเข้าออกห้องเครื่ องแม่ข่ายจากบุคคลภายนอก โดยในบันทึกดังกล่าว
ต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับตัวบุคคล และเวลาเข้าออก และให้มีการตรวจสอบบันทึกดังกล่าวอยูเ่ สมอ
ข้อ ๗ เครื่ องคอมพิวเตอร์ ทุกเครื่ องของสานักงานต้องติ ดตั้งโปรแกรมที่จดั หาให้สาหรับ ป้ องกัน
โปรแกรมที่ไม่พึงประสงค์ เช่น ไวรัส โทรจัน และหนอนคอมพิวเตอร์
หมวดที่ ๖ การควบคุมการเข้ าถึงระบบสารสนเทศ
ข้อ ๑ ผูด้ ู แลระบบต้องกาหนดการใช้งานระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศที่ ส าคัญ เช่ น ระบบ
คอมพิวเตอร์โปรแกรมประยุกต์ (Application) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
เป็ นต้น โดยต้องให้สิทธิ์ เฉพาะการปฏิบตั ิงานในหน้าที่ รวมทั้งต้องทบทวนสิ ทธิ์ ดงั กล่าวอย่างสม่าเสมอ
ข้อ ๒ ผูด้ ูแลระบบต้องบริ หารจัดการสิ ทธิ์ การใช้งานระบบและรหัสผ่านของบุคลากรดังต่อไปนี้

-๘-

(๑) กาหนดการเปลี่ ยนแปลงและการยกเลิ กรหัสผ่าน (Password) เมื่อผูใ้ ช้งานระบบ
ลาออก หรื อพ้นจากตาแหน่ง หรื อยกเลิกการใช้งาน
(๒) ควรก าหนดให้ผูใ้ ช้ง านไม่ บ นั ทึ ก หรื อเก็ บ รหัส ผ่า น (Password) ไว้ใ นระบบ
คอมพิวเตอร์ ในรู ปแบบที่ไม่ได้ป้องกันการเข้าถึง
(๓) กาหนดชื่อผูใ้ ช้หรื อรหัสผูใ้ ช้งานต้องไม่ซ้ ากัน
(๔) ในกรณี มีค วามจาเป็ นต้องให้สิ ทธิ์ พิเศษกับผูใ้ ช้งานที่ มีสิท ธิ์ สู ง สุ ด ผูใ้ ช้ง านนั้น
จะต้องได้รับความเห็นชอบและอนุมตั ิจากผูบ้ งั คับบัญชา โดยมีการกาหนดระยะเวลาการใช้งานและระงับ
การใช้งานทันทีเมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวหรื อพ้นจากตาแหน่ง และมีการกาหนดสิ ทธิ์ พิเศษที่ได้รับว่าเข้าถึง
ได้ถึงระดับใดได้บา้ ง และต้องกาหนดให้รหัสผูใ้ ช้งานต่างจากรหัสผูใ้ ช้งานตามปกติ
ข้อ ๓ ผูด้ ูแลระบบต้องบริ หารจัดการการเข้าถึ งข้อมูลตามประเภทชั้นความลับ ในการควบคุ ม
การเข้าถึงข้อมูลแต่ละประเภทชั้นความลับทั้งการเข้าถึงโดยตรงและการเข้าถึงผ่านระบบงาน รวมถึงวิธีการ
ทาลายข้อมูลแต่ละประเภทชั้นความลับ ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องควบคุมการเข้าถึงข้อมูลแต่ละประเภทชั้นความลับทั้งการเข้าถึงโดยตรงและการ
เข้าถึงผ่านระบบงาน
(๒) ต้องกาหนดรายชื่ อผูใ้ ช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ในการ
ตรวจสอบตัวตนจริ งของผูใ้ ช้ขอ้ มูลในแต่ละชั้นความลับของข้อมูล
(๓) ควรกาหนดระยะเวลาการใช้งานและระงับการใช้งานทันทีเมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว
(๔) การรั บ ส่ ง ข้อ มู ล ส าคัญ ผ่า นระบบเครื อ ข่ า ยสาธารณะ ควรได้รั บ การเข้า รหัส
(Encryption) ที่เป็ นมาตรฐานสากล เช่น SSL VPN หรื อ XML Encryption เป็ นต้น
(๕) ควรกาหนดการเปลี่ ยนรหัสผ่าน (Password) ตามระยะเวลาที่ กาหนดของระดับ
ความสาคัญของข้อมูล
(๖) ควรก าหนดมาตรการรั ก ษาความมั่น คงปลอดภัย ของข้อ มู ล ในกรณี ที่ น าเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ ออกนอกพื้นที่ของหน่วยงาน เช่น ส่ งเครื่ องคอมพิวเตอร์ ไปตรวจซ่ อม ควรสารองและลบข้อมูล
ที่เก็บอยูใ่ นสื่ อบันทึกก่อน เป็ นต้น
ข้อ ๔ การให้สิทธิ และการถอดถอนสิ ทธิ ในการเข้าถึงระบบสารสนเทศตามความจาเป็ นในการใช้
งานของผูใ้ ช้ โดยต้องได้รับการอนุมตั ิจากผูบ้ งั คับบัญชาของผูใ้ ช้
ข้อ ๕ ผูท้ ี่ สามารถเข้าถึ งระบบสารสนเทศได้ต้องเป็ นผูท้ ี่ มีสิ ทธิ ในการเข้า ถึ ง ระบบผ่า นขั้นตอน
การพิสูจน์ตวั ตน พิสูจน์สิทธิ อย่างถูกต้อง และระบุตวั ตนของตนเองได้ในเวลาเข้าถึงแล้วเท่านั้น
ข้อ ๖ การให้สิทธิ ตอ้ งมีการแบ่งแยกระดับสิ ทธิ การเข้าถึงในแต่ละระบบสารสนเทศ เช่น แบ่งตาม
ความจาเป็ นตามหน้าที่ของผูใ้ ช้งานเป็ น ผูใ้ ช้งาน ผูป้ ฏิบตั ิงาน และผูค้ วบคุมระบบสารสนเทศ
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ข้อ ๗ การเข้าถึงระบบสารสนเทศต้องสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้
ข้อ ๘ เมื่อผูใ้ ช้หมดหน้าที่ ในการใช้ระบบสารสนเทศนั้น ต้องแจ้งผูม้ ีอานาจตามระบบสารสนเทศ
นั้น เพื่อระงับสิ ทธิ การเข้าถึง
ข้อ ๙ ในกรณี ที่มีความจาเป็ นต้องให้สิทธิ ในการเข้าถึ งระบบสารสนเทศชัว่ คราวต้องได้รับอนุ มตั ิ
จากผูม้ ีอานาจตามระบบสารสนเทศนั้น โดยต้องระบุเหตุผล มีกาหนดระยะเวลาการใช้งาน และระงับทันที
เมื่อพ้นกาหนดระยะเวลาที่กาหนดไว้
ข้อ ๑๐ การแชร์ ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ เช่น ข้อมูล เครื่ องพิมพ์ ผูใ้ ช้ตอ้ งกาหนดสิ ทธิ การเข้าถึงให้กบั
ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรเท่านั้น และให้ยกเลิกการแชร์ เมื่อเสร็ จสิ้ นภารกิจ
ข้อ ๑๑ การสร้ างความมัน่ คงปลอดภัยสาหรับเอกสารระบบ จัดให้มีการป้ องกันการเข้าถึ งเอกสาร
ระบบ หรื อข้อมูลที่เกี่ยวกับระบบงานจากผูท้ ี่ไม่มีสิทธิ ในการเข้าถึงซึ่ งควรประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
(๑) เอกสารระบบต้องเก็บในบริ เวณที่มีความมัน่ คงปลอดภัย
(๒) ผูเ้ ป็ นเจ้าของระบบงานต้องเป็ นผูก้ าหนดสิ ทธิ ในการเข้าถึ งเอกสารระบบ และจากัด
คนที่มีสิทธิในการเข้าถึงให้นอ้ ยที่สุด
(๓) เอกสารระบบเครื อข่าย ต้องได้รับการจัดเก็บโดยมีการป้ องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับ
อนุญาต
หมวด ๗ ว่ าด้ วยการบริ หารจัดการข้ อมูลองค์ กร
ข้อ ๑ ผูใ้ ช้ง านต้องตระหนัก และระมัดระวัง ต่ อการใช้ง านข้อมู ล ไม่ ว่า ข้อมู ล นั้นจะเป็ นของ
สานักงาน หรื อเป็ นข้อมูลของบุคคลภายนอก
ข้อ ๒ ข้อมูลทั้งหลายที่อยูภ่ ายในทรัพย์สินของสานักงาน ถือเป็ นทรัพย์สินของสานักงาน ห้ามไม่ให้
ทาการเผยแพร่ เปลี่ยนแปลง ทาซ้ า หรื อทาลาย โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผูบ้ งั คับบัญชา
ข้อ ๓ ผูใ้ ช้งานมีส่วนร่ วมในการดูแลรักษาและรับผิดชอบต่อข้อมูลของสานักงาน หรื อข้อมูลของ
ผูร้ ับบริ การ หากเกิดการสู ญหาย โดยนาไปใช้ในทางที่ผิด การเผยแพร่ โดยไม่รับอนุ ญาต ผูใ้ ช้งานต้องมีส่วน
ร่ วมในการรับผิดชอบต่อความเสี ยหายนั้นด้วย
ข้อ ๔ ผูใ้ ช้งานต้องป้ องกัน ดูแล รักษาไว้ซ่ ึงความลับ ความถูกต้อง และความพร้อมใช้ของข้อมูล
ข้อ ๕ ผูใ้ ช้งานมี สิทธิ์ โดยชอบธรรมที่จะเก็บ รักษา ใช้งานและป้ องกันข้อมูลส่ วนบุ คคลตาม
เห็นสมควร สานักงานจะให้การสนับสนุ นและเคารพต่อสิ ทธิ์ ส่ วนบุคคล และไม่อนุ ญาตให้บุคคลหนึ่ ง
บุคคลใดทาการละเมิดต่อข้อมูลส่ วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุ ญาตจากผูใ้ ช้งานที่ครอบครองข้อมูลนั้น ยกเว้น
ในกรณี ที่สานักงาน ต้องการตรวจสอบข้อมูลหรื อ คาดว่าข้อมูลนั้นเกี่ยวข้องกับสานักงาน ซึ่ งสานักงานอาจ
แต่งตั้งให้ผทู ้ าหน้าที่ตรวจสอบ ทาการตรวจสอบข้อมูลเหล่านั้นได้ตลอดเวลา โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ผใู ้ ช้งาน
ทราบ

- ๑๐ -

หมวดที่ ๘ การรับ-ส่ งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ ๑ เจ้าหน้าที่ตอ้ งลงทะเบียนเพื่อขอใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) จากผูด้ ูแลระบบก่อน
ข้อ ๒ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุ ญาตให้ใช้งาน E-mail ได้ จะได้รับ Account ซึ่ งประกอบด้วย รหัส
ผูใ้ ช้งาน และรหัสผ่าน (Password) เพื่อเข้าใช้งาน E-mail
ข้อ ๓ ห้ามเจ้าหน้าที่ใช้ E-mail ที่สานักงานจัดสรรให้ ในการรับ-ส่ ง หรื อ ใช้งาน E-mail โดยมี
วัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
(๑) เพื่อก่อให้เกิ ดความเสี ยหายแก่สานักงาน และบุคคลอื่นหรื อละเมิดสิ ทธิ หรื อสร้ าง
ความราคาญต่อผูอ้ ื่น เช่น การจงใจส่ งข้อมูลที่มีไวรัสให้กบั ผูอ้ ื่น การส่ งข้อความดูหมิ่นผูอ้ ื่น การส่ งจดหมาย
ลูกโซ่ การส่ ง Spam mail เป็ นต้น
(๒) เพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงธุ รกิจเป็ นการส่ วนตัว หรื อการพาณิ ชย์
(๓) เพื่อการกระทาที่ ขดั ต่อความสงบเรี ยบร้ อย หรื อศี ลธรรมอันดี ของประชาชน เช่ น
การส่ งภาพลามกให้กบั ผูอ้ ื่น เป็ นต้น
(๔) เพื่ อ การเปิ ดเผยข้อ มู ล ที่ เ ป็ นความลับ หรื อ ข้อ มู ล ที่ ไ ม่ ไ ด้รั บ อนุ ญ าตซึ่ งได้ม าจาก
องค์กรหรื อ ผูท้ ี่มีสิทธิในข้อมูลดังกล่าว
ข้อ ๔ หากเจ้าหน้าที่ตอ้ งการส่ ง E-mail ถึงเจ้าหน้าที่ทุกคนในสานักงาน หรื อกลุ่มของหน่วยงาน
ควรแจ้งผูด้ ูแลระบบให้ดาเนินการจัดส่ งให้
ข้อ ๕ เจ้าหน้าที่ ไม่ควรนา E-mail ที่สานักงานจัดสรรให้ไปให้ผูอ้ ื่ นใช้งาน ดังนั้น สศก. จะไม่
รับผิดชอบผลเสี ยหายต่างๆ อันจะเกิ ดขึ้นจากการยินยอมให้ผอู ้ ื่นใช้ E-mail นั้น ยกเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่า
ผลเสี ยหายนั้น เกิ ดจากการกระทาของผูอ้ ื่ น นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ (ผูอ้ นุ ญาตและผูไ้ ด้รับอนุ ญาต) จะต้อง
ได้รับโทษตามนโยบายข้อที่กระทาผิดเช่นเดียวกัน
ข้อ ๖ ห้ามเจ้าหน้าที่นา E-mail ไปใช้งานบนเว็บไซต์ซ่ ึ งเสี่ ยงต่อการเกิ ด Spam mail เช่น การนา
E-mail ไปลงทะเบียนเพื่อสมัครงานบนเว็บไซต์สมัครงาน การระบุ E-mail เพื่อแสดงความคิดเห็ นบน
เว็บไซต์ขายสิ นค้า เป็ นต้น
ข้อ ๗ เจ้าหน้าที่ไม่ควรเปิ ดหรื อส่ งต่อ E-mail ที่ไม่ทราบแหล่งที่มาหรื อไม่น่าเชื่ อถื อ เช่ น E-mail
โฆษณา ขายสิ นค้า E-mail ให้สินเชื่อ E-mail เสนอให้รางวัล เป็ นต้น
ข้อ ๘ เจ้าหน้าที่ตอ้ งตรวจสอบไวรัสกับไฟล์ที่แนบมาพร้อม E-mail ทุกครั้งเสมอ ถึงแม้วา่ จะมาจาก
ผูส้ ่ งที่รู้จกั

- ๑๑ -

หมวดที่ ๙ การป้องกันไวรัสและภัยคุกคาม ในการใช้ งานคอมพิวเตอร์
ข้อ ๑ เจ้าหน้าที่ควรทาการสารองข้อมูลสาคัญที่อยู่บนเครื่ องคอมพิวเตอร์ ไว้ เช่ น CD หรื อ Flash
Drive เพื่อลดปั ญหาการกูค้ ืนข้อมูลที่ถูกทาลายโดยไวรัสคอมพิวเตอร์
ข้อ ๒ ห้ามเจ้าหน้าที่ปรับแต่ง หรื อยกเลิกการทางานของซอฟต์แวร์ ป้องกันไวรัสที่สานักงานติดตั้งให้
ข้อ ๓ เจ้าหน้าที่ควรมีส่วนร่ วมในการบารุ งรักษาซอฟต์แวร์ ป้องกันไวรัสที่ใช้ โดยตรวจสอบว่ามี
การ Update ซอฟต์แวร์ ป้องกันไวรัสให้ทนั สมัยอยู่เสมอ และแจ้งให้ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ (สทส.)
หน่วยงานในศูนย์สารสนเทศการเกษตร ทราบ หากไม่สามารถ Update ซอฟต์แวร์ ป้องกันไวรัสให้ทนั สมัยได้
ข้อ ๔ เจ้าหน้าที่ตอ้ งแจ้งให้ สทส.ทราบ เมื่อพบว่าคอมพิวเตอร์ หรื อซอฟต์แวร์ ที่ใช้มีพฤติกรรมผิด
ไปจากปกติ หรื อเมื่อสงสัยว่ามีการติดไวรัส
ข้อ ๕ เจ้าหน้าที่ตอ้ งตรวจสอบข้อมูลหรื อโปรแกรมที่ได้รับจากผูอ้ ื่นทุกครั้งเมื่อมีการติดตั้งหรื อใช้
งาน ด้วยซอฟต์แวร์ ป้องกันไวรัส และหากตรวจพบไวรัสจะต้องรี บจัดการทาลายไวรัสโดยเร็ วที่สุด หากไม่
สามารถกาจัดไวรัสที่ติดมากับข้อมูลหรื อโปรแกรมนั้น ห้ามทาการเปิ ดข้อมูลหรื อติดตั้งโปรแกรมลงไปบน
เครื่ องที่ใช้งานอยู่
หมวดที่ ๑๐ การใช้ งานเครือข่ ายไร้ สาย
ข้อ ๑ การจัดทา Wireless Policy ต้องครอบคลุมทุกโฮสต์ในเครื อข่ายของสานักงาน และเครื อข่าย
ข้อมูลทั้งหมด รวมถึ งเส้ นทางที่ขอ้ มูลอาจเดิ นทาง ซึ่ งไม่อยู่ในเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตทุ กเส้นทาง Wireless
Policy อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีใหม่ และกระบวนการที่สอดคล้องและเหมาะสมในอนาคต
ข้อ ๒ สทส. มีหน้าที่ในการบริ หารจัดการ การติดตั้ง และกาหนดค่าการเชื่ อมต่อ และการเชื่ อมต่อ
เครื่ องไร้สายทั้งหมด
ข้อ ๓ การจัดการจุ ดเชื่ อมต่ อไร้ ส ายในพื้ นที่ ส านักงาน จะต้องถู ก ตรวจสอบอุ ป กรณ์ ติดตั้ง และ
กาหนดค่าโดย สทส. เท่านั้น
ข้อ ๔ ทุ กจุ ดเชื่ อมต่อเครื อข่า ยไร้ สาย และอุ ปกรณ์ ที่เกี่ ยวข้อง เช่ น Access Point จุ ดเชื่ อมต่ อ
สายสัญญาณ Switch จะต้องมีความปลอดภัย มีรูปแบบในการจัดเก็บ และเข้าถึงอุปกรณ์
ข้อ ๕ ฟังก์ชนั ที่ใช้ในการตั้งค่าของจุดเชื่อมต่อจะต้องสามารถเข้าถึงได้เฉพาะผูท้ ี่มีหน้าที่ในการดูแล
ระบบ
ข้อ ๖ จุดเชื่อมต่อจะต้องมีการกาหนดค่า Gateway ที่เป็ นค่าที่กาหนดไว้ของเครื อข่ายส่ วนนั้นเท่านั้น
ข้อ ๗ SSID, User name, Login Password ของผูด้ ูแลระบบและผูใ้ ช้ การเข้ารหัส หรื อการตั้งค่า
พื้นฐานอื่นๆ ที่สาคัญจะต้องเปลี่ยนจากค่าเริ่ มต้น
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ข้อ ๘ SSID ที่กาหนดจะต้องถู กต้องตามรู ปแบบที่ สทส. กาหนดไว้ และจะต้องไม่มีการบ่งบอก
หรื อแสดงตาแหน่งของสายที่จุดเชื่อม LAN หรื อ ชื่ออื่นๆ ระบุ
ข้อ ๙ SSID จะต้องถูกยกเลิกค่าการ Broadcast ยกเว้น จุดที่ สทส. อนุญาต
ข้อ ๑๐ อุปกรณ์จะไม่สามารถเชื่ อมต่อกับเครื อข่ายไร้สายได้จนกว่าจะสามารถระบุ SSID ที่ถูกต้อง
ในกรณี ที่มีการยกเลิกค่าการ Broadcast
ข้อ ๑๑ เลือกใช้เทคโนโลยี Authentication และมีการกาหนดค่าการเข้ารหัสในการเชื่อมต่อ
ข้อ ๑๒ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าถึงเครื อข่ายของสานักงาน จะต้องรองรับมาตรฐาน IEEE 802.11g
การเชื่อมต่อจะมีซอฟต์แวร์ ป้องกันไวรัส
ข้อ ๑๓ ทุกจุดเชื่ อมจะต้องกาหนดรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งาน คุ ณลักษณะการจัดการรหัสผ่านนี้ จะถูก
เก็บไว้และส่ งในรู ปแบบที่เข้ารหัส
ข้อ ๑๔ SNMP จะต้องถูกยกเลิกหากไม่จาเป็ นสาหรับการบริ หารจัดการเครื อข่าย หากมีความจาเป็ น
ต้องใช้ จะต้องมีการเปลี่ยนค่า Community String
ข้อ ๑๕ อุปกรณ์เครื อข่ายไร้สายทั้งหมดต้องผ่านความเห็นชอบจาก สทส.
ข้อ ๑๖ ห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่ หรื อทีมงานเครื อข่ายบอกค่าติดตั้งของเครื อข่ายไร้สายกับผูใ้ ช้งาน หรื อ
บุคคลภายนอก
ข้อ ๑๗ สทส. มีสิทธิ ในการยุติการเชื่ อมต่อเครื อข่ายไร้ สายของอุ ปกรณ์ ทุกชนิ ด ที่ไม่เป็ นไปตาม
นโยบาย หรื อมีความเสี่ ยงต่อระบบ โดยไม่ตอ้ งมีการแจ้งแก่ผใู ้ ช้ล่วงหน้า
ข้อ ๑๘ ผูล้ ะเมิดนโยบายด้านความปลอดภัยของเครื อข่ายไร้สายจะถูกระงับการใช้งานอินเทอร์ เน็ต
ทันที
ข้อ ๑๙ ผูด้ ูแลระบบต้องควบคุมดูแลไม่ให้บุคคลหรื อหน่วยงานภายนอกที่ไม่ได้รับอนุ ญาต ใช้งาน
ระบบเครื อข่ายไร้สายในการเข้าสู่ ระบบอินทราเน็ต (Intranet) และฐานข้อมูลภายในต่างๆ ของสานักงาน
หมวดที่ ๑๑ ด้ านความปลอดภัยของไฟร์ วอลล์
ข้อ ๑ สทส. มีหน้าที่ในการบริ หารจัดการ การติดตั้ง และกาหนดค่าของไฟร์ วอลล์ท้ งั หมด
ข้อ ๒ การกาหนดค่าเริ่ มต้นพื้นฐานของทุกเครื อข่ายจะต้องเป็ นการปฏิเสธทั้งหมด
ข้อ ๓ ทุกเส้นทางเชื่ อมต่ออินเทอร์ เน็ตและบริ การอินเทอร์ เน็ตที่ไม่อนุ ญาตตามนโยบาย จะต้องถูก
บล็อกโดยไฟร์วอลล์
ข้อ ๔ ผูใ้ ช้งานอินเทอร์เน็ตจะต้องมีการ Login account ก่อนการใช้งานทุกครั้ง
ข้อ ๕ ค่าการเปลี่ ยนแปลงทั้งหมดในไฟร์ วอลล์ เช่ น ค่าพารามิเตอร์ การกาหนดค่าใช้บริ การ และ
การเชื่อมต่อที่อนุญาต จะต้องมีการบันทึกการเปลี่ยนแปลงทุกครั้ง
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ข้อ ๖ การเข้าถึงตัวอุปกรณ์ไฟร์ วอลล์ จะต้องสามารถเข้าถึงได้เฉพาะผูท้ ี่ได้รับมอบหมายให้ดูแล
จัดการเท่านั้น
ข้อ ๗ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ที่เข้าออกอุปกรณ์ ไฟร์ วอลล์ จะต้องส่ งค่าไปจัดเก็บที่อุปกรณ์
จัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ โดยจะต้องจัดเก็บข้อมูลจราจรไม่นอ้ ยกว่าที่กฎหมายกาหนด และอย่าง
น้อย ๙๐ วัน
ข้อ ๗ การกาหนดนโยบายในการให้บริ การอินเทอร์ เน็ต กับเครื่ องคอมพิวเตอร์ ลูกข่ายจะเปิ ดพอร์ ต
การเชื่ อมต่อพื้นฐานของโปรแกรมทัว่ ไป ที่ทาง สทส. อนุ ญาตให้ใช้งาน ซึ่ งหากมีความจาเป็ นที่จะใช้งาน
พอร์ ตการเชื่อมต่อนอกเหนือที่กาหนด จะต้องได้รับความความยินยอมจาก สทส.
ข้อ ๘ การกาหนดค่าการให้บริ การของเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายในแต่ละส่ วนของเครื อข่าย จะต้อง
กาหนดค่าอนุ ญาตเฉพาะพอร์ ตการเชื่ อมต่อที่จาเป็ นต่อการให้บริ การเท่านั้น โดยข้อนโยบายจะต้องถูกระบุ
ให้กบั เครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายเป็ นรายเครื่ องที่ให้บริ การจริ ง
ข้อ ๙ จะต้องมีการสารองข้อมูลการกาหนดค่าต่างๆ ของอุปกรณ์ไฟร์ วอลล์เป็ นประจาทุกสัปดาห์
หรื อทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงค่า
ข้อ ๑๐ เครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายที่ให้บริ การระบบงานสารสนเทศต่างๆ จะต้องไม่อนุ ญาตให้มีการ
เชื่อมต่อเพื่อใช้งานอินเทอร์ เน็ต เว้นแต่มีความจาเป็ น โดยจะต้องกาหนดเป็ นกรณี ไป
ข้อ ๑๑ สทส. มีสิทธิ ที่จะระงับหรื อบล็อกการใช้งานของเครื่ องคอมพิวเตอร์ ลูกข่ายที่มีพฤติกรรม
การใช้งานที่ผิดนโยบายหรื อเกิ ดจากการทางานของโปรแกรมที่มีความเสี่ ยงต่อความปลอดภัย จนกว่าจะ
ได้รับการแก้ไข
ข้อ ๑๒ การเชื่ อมต่อในลักษณะของการ Remote Login จากภายนอกมายังเครื่ องแม่ข่าย หรื อ
อุปกรณ์เครื อข่ายภายใน จะต้องบันทึกรายการของการดาเนินการตามแบบการขออนุญาตดาเนิ นการเกี่ยวกับ
เครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายและอุปกรณ์เครื อข่าย และจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก สทส.
ข้อ ๑๓ ผูล้ ะเมิดนโยบายด้านความปลอดภัยของไฟร์วอลล์ จะถูกระงับการใช้งานอินเทอร์เน็ตทันที
หมวดที่ ๑๒ นโยบายด้ านความปลอดภัยของระบบตรวจจับการบุกรุ ก (Intrusion Detection System /
Intrusion Prevention System Policy: IDS/IPS Policy)
ข้อ ๑ IDS/IPS Policy เป็ นนโยบายการติ ดตั้งระบบตรวจสอบการบุ กรุ ก และตรวจสอบความ
ปลอดภัยของเครื อข่าย เพื่อป้ องกันทรัพยากร ระบบสารสนเทศ และข้อมูลบนเครื อข่ายภายใน สศก. ให้มี
ความมัน่ คงปลอดภัย เป็ นแนวทางการปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับการตรวจสอบการบุกรุ กเครื อข่าย พร้ อมกับบทบาท
และความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง
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ข้อ ๒ IDS/IPS Policy ครอบคลุ มทุ กโฮสต์ในเครื อข่ายของ สศก. และเครื อข่ายข้อมูลทั้งหมด
รวมถึงเส้นทางที่ขอ้ มูลอาจเดินทาง ซึ่ งไม่อยูใ่ นเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตทุกเส้นทาง
ข้อ ๓ ระบบทั้งหมดที่สามารถเข้าถึงได้จากอินเทอร์ เน็ตหรื อที่สาธารณะจะต้องผ่านการตรวจสอบ
จากระบบ IDS/IPS
ข้อ ๔ ระบบทั้งหมดใน DMZ จะต้องได้รับการตรวจสอบรู ปแบบการให้บริ การก่อนการติดตั้งและ
เปิ ดให้บริ การ
ข้อ ๕ โฮสต์และเครื อข่ายทั้งหมดที่ มีการส่ งผ่านข้อมูลผ่าน IDS/IPS จะต้องมีการบันทึกผลการ
ตรวจสอบ
ข้อ ๖ มีการตรวจสอบและ Update Patch/Signature ของ IDS/IPS เป็ นประจา
ข้อ ๗ มีการตรวจสอบเหตุการณ์ ข้อมูลจราจร พฤติกรรมการใช้งาน กิ จกรรม และบันทึกปริ มาณ
ข้อมูลเข้าใช้งานเครื อข่ายเป็ นประจาทุกวันโดยผูด้ ูแลระบบ
ข้อ ๘ IDS/IPS จะทางานภายใต้กฎควบคุ มพื้นฐานของไฟร์ วอลล์ ที่ใช้ในการเข้าถึ งเครื อข่ายของ
ระบบสารสนเทศตามปกติ
ข้อ ๙ เครื่ องแม่ข่ายที่มีการติดตั้ง host-based IDS จะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลประจาวัน
ข้อ ๑๐ พฤติกรรมการใช้งาน กิจกรรม หรื อเหตุการณ์ท้ งั หมด ที่มีความเสี่ ยงต่อการบุกรุ ก การโจมตี
ระบบ พฤติกรรมที่น่าสงสัย หรื อการพยายามเข้าระบบ ทั้งที่ประสบความสาเร็ จและไม่ประสบความสาเร็ จ
จะต้องมีการรายงานให้ผบู้ งั คับบัญชาทราบทันทีที่ตรวจพบ
ข้อ ๑๑ พฤติ กรรม กิ จกรรมที่ น่าสงสัย หรื อระบบการทางานที่ผิดปกติ ที่ถูกค้นพบ จะต้องมีการ
รายงานให้ผบู้ งั คับบัญชาทราบ ภายใน ๑ ชัว่ โมงที่ตรวจพบ
ข้อ ๑๒ การตรวจสอบการบุกรุ กทั้งหมดจะต้องเก็บบันทึกข้อมูลไว้ไม่นอ้ ยกว่า ๙๐ วัน
ข้อ ๑๓ มีรูปแบบการตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ได้แก่ รายงานผลการตรวจพบของเหตุการณ์
ต่างๆ ดาเนิ นการตามขั้นตอนเพื่อลดความเสี ยหาย ลบซอฟต์แวร์ มุ่งร้ายที่ตรวจพบ ป้ องกันเหตุการณ์ที่อาจ
เกิดอีกในอนาคต และดาเนินการตามแผน
ข้อ ๑๔ สทส. มีสิทธิ ในการยุติการเชื่ อมต่อเครื อข่ายของเครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่มีพฤติกรรมเสี่ ยงต่อ
การบุกรุ กระบบ โดยไม่ตอ้ งมีการแจ้งแก่ผใู ้ ช้ล่วงหน้า
ข้อ ๑๕ ผูท้ ี่ถูกตรวจสอบว่าพยายามกระทาการอันใดที่เป็ นการละเมิดนโยบายของ สศก. การพยายาม
เข้าถึ งระบบโดยมิ ชอบ การโจมตีระบบ หรื อมีพฤติกรรมเสี่ ยงต่อการทางานของระบบสารสนเทศ จะถูก
ระงับการใช้เครื อข่ายทันที หากการกระทาดังกล่าวเป็ นการกระทาความผิดที่สอดคล้องกับ พ.ร.บ.ว่าด้วยการ
กระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ หรื อเป็ นการกระทาที่ส่งผลให้เกิดความเสี ยหายต่อข้อมูล
และทรัพยากรระบบ ของ สศก. จะต้องถูกดาเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมาย

- ๑๕ -

ประกาศ ณ วันที่

พ.ศ. ๒๕๕๓

เลขาธิ การสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

