ระเบียบกรมกิจการพลเรือนทหาร
วาดวยการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ
พ.ศ. ๒๕๖๐

เพื่อใหการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศของกรมกิจการพลเรือนทหารเปนไปดวยความเรียบรอยมี
ประสิทธิภาพ สอดคลองกับนโยบายความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย พ.ศ.๒๕๕๙
จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกรมกิจการพลเรือนทหารวาดวยการรักษาความปลอดภัยระบบ
สารสนเทศ พ.ศ.๒๕๖๐”
ขอ ๒ ระเบี ยบนี้จั ดทํ าขึ้ นเพื่อให สอดคลองกั บนโยบายความมั่นคงปลอดภั ยเทคโนโลยีสารสนเทศ
กองบัญชาการกองทัพไทย พ.ศ.๒๕๕๙
ขอ ๓ ระเบียบนี้ใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ขอ ๔ บรรดาระเบียบ และคําสั่งอื่นใดที่ไดกําหนดไวแลว ซึ่งขัดกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๕ ระเบียบนี้ใหใชบังคับแกสวนราชการ ขาราชการ พนักงานราชการและลูกจาง ที่มีการปฏิบัติ
เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ รวมทั้งบุคคลภายนอกที่ดําเนินการเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ ของกรมกิจการพลเรือนทหาร
ขอ ๖ ในระเบียบนี้
๖.๑ ระบบสารสนเทศ หมายความวา ระบบจัดการขอมูลของกรมกิจการพลเรือนทหาร
ที่นําเอาเทคโนโลยีของระบบคอมพิวเตอร และระบบสื่อสาร มาชวยในการประมวลผลขอมูลที่มีอยู ใหอยูในรูปแบบของ
ขอมูลที่เปนประโยชนสูงสุด เพื่อเปนขอสรุปที่ใชสนับสนุนการวางแผน การบริหาร การพัฒนาและควบคุม ซึ่งประกอบดวย
๖.๑.๑ ระบบคอมพิวเตอร หมายความวา อุปกรณ หรือชุดอุปกรณของคอมพิวเตอร
ที่เชื่อมการทํางานเขาดวยกัน โดยตองกําหนดคําสั่ง ชุดคําสั่ง หรือสิ่งอื่นใดและแนวทางปฏิบัติงานใหอุปกรณหรือ
ชุดอุ ปกรณ เพื่ อทํ าหน าที่ ประมวลผลข อมู ลโดยอั ตโนมั ติ ประกอบด วย ฮาร ดแวร (Hardware) ซอฟต แวร (Software)
ขอมูล/สารสนเทศ (Data/Information) บุคลากร (Peopleware) และกระบวนการทํางาน (Documentation/Procedure)
๖.๑.๒ ระบบเครือขาย หมายความวา ระบบที่ใชในการติดตอสื่อสารหรือการสงขอมูล
และสารสนเทศระหวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตาง ๆ ขององคกร ทั้งในระบบอินทราเน็ตและระบบอินเทอรเน็ต
๖.๑.๒.๑ ระบบอิ นทราเน็ ต หมายความว า ระบบเครื อข ายอิ เล็ กทรอนิ กส
ที่เชื่อมตอระบบคอมพิวเตอรตาง ๆ ภายในหนวยงานเขาดวยกัน มีจุดประสงคเพื่อการติดตอสื่อสารแลกเปลี่ยน
ขอมูลและสารสนเทศภายในหนวยงาน
๖.๑.๒.๒ ระบบอินเทอรเน็ต หมายความวา ระบบเครือขายอิเล็กทรอนิกสที่
เชื่อมตอระบบเครือขายคอมพิวเตอรตาง ๆ ของหนวยงานเขากับเครือขายอินเทอรเน็ตทั่วโลก
/๖.๑.๓ สารสนเทศ...

-๒๖.๑.๓ สารสนเทศ หมายความวา ขอเท็จจริงที่ไดจากขอมูลนํามาผานการประมวลผลการ
จัดระเบียบใหขอมูลซึ่งอาจอยูในรูปแบบของ ตัวเลข ขอความ หรือภาพกราฟก ที่ผูใชสามารถเขาใจไดงาย และ
สามารถนําไปใชประโยชนในการบริหาร การวางแผน การตัดสินใจ และอื่นๆ
๖.๒ คอมพิ วเตอร หมายความวา เครื่ องมือหรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกส ที่ มีความสามารถ
ในการรับขอมูลเขา ประมวลผล แสดงผล บันทึก และสงออกขอมูล ซึ่งเปนผลที่ไดจากการประมวลผลตามโปรแกรม
โดยอาจมีลักษณะเปนคอมพิวเตอรตั้งโตะ คอมพิวเตอรพกพา ตลอดจนคอมพิวเตอรอื่นๆ รวมถึง แท็ปเล็ตและสมารทโฟน
ขอ ๗ จั ด ให มี ก ารตรวจสอบและประเมิ น ความมั่ น คงปลอดภั ย ของระบบสารสนเทศตาม
รายละเอียดในระเบียบนี้ อยางนอยทุก ๖ เดือน
ขอ ๘ คณะทํา งานด านเทคโนโลยีส ารสนเทศกรมกิจการพลเรือนทหาร แตงตั้งคณะทํางาน/
เลขานุ การ เพื่ อกํ ากั บดู แลการดํ าเนิ นการให เป นไปตามระเบี ยบนี้ โดยปฏิ บั ติ หน าที่ ตามที่ กํ าหนดในคํ าสั่ งตั้ งแต
เมื่อมีการละเมิดการรักษาความปลอดภัยตามระเบียบนี้ จะตองดําเนินการตรวจสอบและแกไขในทันที พรอมทั้งรายงาน
เหตุการณที่เกิดขึ้นและการดําเนินการแกไข ใหผูบังคับบัญชาทราบตามลําดับชั้นจนถึงเจากรมกิจการพลเรือนทหาร
ขอ ๙ ให รองเจากรมกิจการพลเรือนทหาร เปนผูรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้

/หมวด ๑ ..

-๓หมวด ๑
กลาวทั่วไป
ขอ ๑๐ ระเบี ย บนี้ จั ด ทํ า ขึ้ น ตามนโยบายความมั่ น คงปลอดภั ย เทคโนโลยี ส ารสนเทศ
กองบั ญ ชาการกองทั พ ไทย มี จุ ด ประสงค เ พื่ อ กํ า หนดทิ ศ ทาง รวมทั้ ง ให ก ารสนั บ สนุ น การดํ า เนิ น การด า น
ความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศของกรมกิจการพลเรือนทหาร ใหเปนไปอยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล มีความมั่นคงปลอดภัย โดยคํานึงถึงหลักการพื้นฐานของการรักษาความลับ การรักษาความถูกตอง
ครบถวน และการรักษาสภาพความพรอมใชงาน ตอระบบสารสนเทศ สินทรัพยสารสนเทศ และขอมูลสําคัญใน
การปฏิบัติ ภารกิ จ อั นเปน การลดความเสี่ยงจากการใช งานเทคโนโลยีสารสนเทศและลดความเสีย หายต าง ๆ
ที่เกิดขึ้นจากเหตุละเมิดความมั่นคงปลอดภัย และรักษาไวซึ่งความสามารถในการปฏิบัติภารกิจไดอยางตอเนื่อง
รวมทั้งสอดคลองกับกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวของดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในดานการประกอบธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิ กสของกรมกิจการพลเรือนทหาร มีความจํ าเปนอยางยิ่งที่จะตองมีระเบียบวาดวยการรักษาความ
ปลอดภั ย ระบบสารสนเทศ เพื่ อ ขอบเขตและข อ กํ า หนดในการรั ก ษาความปลอดภั ย ระบบสารสนเทศของ
กรมกิ จ การพลเรื อ นทหาร ตลอดจนผู ใ ช ร ะบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศของกรมกิ จ การพลเรื อ นทหารให เ กิ ด
ความมั่ นคงปลอดภั ย สู งสุด ครอบคลุ มการรักษาความปลอดภัย ดวยมาตรการดานการปองกัน (Preventive)
มาตรการดานการตรวจสอบ (Detective) และมาตรการดานการแกไข (Corrective) ในเรื่องดังตอไปนี้
๑๐.๑ การรักษาความปลอดภัยเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณประกอบ (Hardware)
๑๐.๒ การรักษาความปลอดภัยดานซอฟตแวร (Software)
๑๐.๓ การรั ก ษาความปลอดภั ย ระบบเครื อ ข า ยสารสนเทศและสื่ อ สารข อ มู ล (Data
Communication and Network System)
๑๐.๔ การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวของกับกระบวนการปฏิบัติงานระบบสารสนเทศ
(Procedure)
๑๐.๕ การรักษาความปลอดภัยดานบุคลากรสารสนเทศ (Personnel)
๑๐.๖ การรักษาความปลอดภัยทางดานกายภาพ สถานที่และสภาวะแวดลอม (Physical
and Environmental)
ข อ ๑๑ นิ ย ามศั พท ต า ง ๆ ที่ไ มได กําหนดไวท ายระเบีย บ ใหยึด ถือตามนโยบายความมั่ น คง
ปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย พ.ศ.๒๕๕๙

/หมวด ๒...

-๔หมวด ๒
การรักษาความปลอดภัยเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณประกอบ (Hardware)
ขอ ๑๒ เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณของระบบสารสนเทศ ไดแก เครื่องคอมพิวเตอรทุกชนิด
และทุกขนาด อุปกรณทั้งปวงที่มีการใชงานรวมกันระหวางระบบงานตาง ๆ อุปกรณศูนยกลางการประมวลผล อุปกรณ
ควบคุมการทํางานตางๆ และอุปกรณอื่นๆ ที่อยูในความดูแลของกรมกิจการพลเรือนทหาร
ขอ ๑๓ ใหมีการจัดหมวดหมูและการควบคุมเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณประกอบ ดังนี้
๑๓.๑ จัดหมวดหมู กําหนดชั้นความลับและระดับความสําคัญ
๑๓.๒ กําหนดวิธีปองกันรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมประจําอุปกรณ
๑๓.๓ จัดทําปายชื่อ ชั้นความลับ และลําดับการเคลื่อนยายกํากับอุปกรณทุกชนิด
๑๓.๔ บัญชีอุปกรณทั้งหมดตองจัดรวบรวมไวดวยกัน โดยจัดทําอยางนอย ๒ ชุด และ
จัดเก็บในที่ที่เหมาะสมกับชั้นความลับที่กําหนดไว
๑๓.๕ จั ดให มีการตรวจสอบบั ญชี ทุก ๖ เดื อน และจั ดทํ าสรุ ปนํ าเรี ยนเจ ากรมกิ จการ
พลเรือนทหาร ภายใน ๑๕ วันทําการ
ขอ ๑๔ การติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณประกอบ
๑๔.๑ จะตองจัดใหมีสถานที่เฉพาะ ในการติดตั้งอุปกรณเหลานี้ โดยมีระบบการรักษา
ความปลอดภัยที่ดีและระบบสภาพแวดลอมใหเหมาะสมตออุปกรณ และหนาที่ของอุปกรณนั้น
๑๔.๒ การติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ เ หล า นี้ จะต อ งติ ด ตั้ ง ณ สถานที่ เ ฉพาะที่ จั ด เตรี ย มระบบ
สภาพแวดลอมไวอยางเหมาะสม ถูกตองตามหลักวิชา โดยคํานึงถึงความสะดวกในการเขาถึงการใชงานและการ
รักษาความปลอดภัยเปนสําคัญ
ขอ ๑๕ จัดใหมีการควบคุมการเขาถึงอุปกรณตาง ๆ ใหเหมาะสมกับชั้นความลับและความสําคัญ
ดังนี้
๑๕.๑ กํ า หนดผู รั บ ผิ ด ชอบกํ า กั บ ดู แ ลทางกายภาพ (Physical) และทางตรรกะ
(Logical) ในเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณประกอบ ตามหวงเวลาที่กําหนด
๑๕.๒ กําหนดรหัสปองกัน และระบบกลั่นกรองการเขาถึงอุปกรณเหลานั้น
๑๕.๓ บันทึกการเขาถึงอุปกรณตาง ๆ ตามรหัสปองกันที่ไดกําหนดไว สามารถพิสูจน
ทราบผูเปนเจาของรหัสได
๑๕.๔ จัดเก็บบันทึกการเขาถึงอุปกรณตาง ๆ ไวอยางเปนระบบสามารถตรวจสอบไดงาย
๑๕.๕ กําหนดแนวทางปฏิบัติ เมื่อเกิดเหตุละเมิด
๑๕.๖ สรุปนําเรียนเจากรมกิจการพลเรือนทหาร ทุกเดือน และรวบรวมจัดทําเปนสรุป
รายงานในรอบ ๑ ป
๑๕.๗ กําหนดแนวปฏิบัติในการควบคุมการเขาถึงและใชงานสารสนเทศ (ผนวก ก)
ขอ ๑๖ การรักษาความปลอดภั ยดานกระบวนการซอมบํารุงเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ
ประกอบกรณีที่เปนเครื่องคอมพิวเตอรที่มีหนวยความจํา ใหดําเนินการเพื่อรักษาความปลอดภัยดังนี้
๑๖.๑ การซอมบํารุงระดับโรงงาน
๑๖.๑.๑ ทําการสํารอง หรือจดบันทึกขอมูลที่จัดเก็บไวในหนวยความจําของเครื่อง
ไดแก
/(๑) เนื้อหา...

-๕(๑) เนื้อหาขอมูลที่จัดเก็บ
(๒) รหัส/หมายเลข ที่กําหนดประจําเครื่อง
๑๖.๑.๒ ทําการลางขอมูลที่จัดเก็บไวในหนวยความจําของเครื่อง
๑๖.๑.๓ เมื่อไดรับเครื่องคืนแลวใหดําเนินการดังนี้
(๑) ตรวจสอบความครบถวนของระบบโปรแกรมในเครื่อง
(๒) ตรวจสอบหากมีโปรแกรมเพิ่มเติมหรือแปลกปลอม
(๓) เปลี่ยนรหัสผานที่ใชสําหรับปฏิบัติงานใหมทั้งหมด
๑๖.๒ การซอมบํารุงระดับหนวย
๑๖.๒.๑ หามผูใชเครื่องดําเนินการถอดเปลี่ยนหรือซอมแกไขเครื่องคอมพิวเตอร
และอุปกรณประกอบโดยพลการ
๑๖.๒.๒ ทําการสํารองขอมูลที่จําเปนไวทั้งหมด
๑๖.๒.๓ จดบั น ทึ ก ข อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การใช ง านระบบต า งๆ และระบบ
เครือขายของทางราชการ
๑๖.๒.๔ เมื่อไดรับเครื่องคืนแลวใหดําเนินการตามขอ ๑๖.๑.๓
๑๖.๒.๕ จัดใหมีการปรนนิบั ติบํารุง (Maintenance) เครื่องคอมพิวเตอรและ
อุปกรณประกอบตามเวลาและวิธีการที่ถูกตองตามหลักวิชาและคูมือประจําเครื่อง
๑๖.๓ จั ด ทํ า ประวั ติ ก ารซ อ มบํ า รุ ง ในทุ ก ระดั บ พร อ มรายชื่ อ ผู ทํ า การซ อ มบํ า รุ ง
เพื่อตรวจสอบไดเมื่อเกิดเหตุละเมิดการรักษาความปลอดภัย หรือการรั่วไหลของขอมูล
๑๖.๔ จัดทําบัญชีของอุปกรณที่สามารถทดแทนกันไดพรอมที่ตั้งของอุปกรณเหลานั้น
๑๖.๕ ให ดํา เนิ น การซอมบํารุงตามแนวทางการซอมบํารุงคอมพิว เตอรและอุป กรณ
ประกอบตามที่กรมการสื่อสารทหารกําหนด
ขอ ๑๗ การทําระบบสํารองและคืนสภาพ (Full Backup and Recovery)
๑๗.๑ จัดทําแผนการทําสํารองและคืนสภาพที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม สามารถ
ดําเนินการคืนสภาพไดในทันทีตามที่กําหนด ครอบคลุมการทํางานของอุปกรณทุกรายการ ใหกลับทํางานไดเต็ม
ภารกิจของกรมกิจการพลเรือนทหาร และดําเนินการทดสอบการคืนสภาพอยางนอยปละ ๒ ครั้ง โดยสอดคลองกับ
ระดับความสําคัญของระบบงาน
๑๗.๒ จัดเก็บสื่อบันทึกขอมูลสํารองตามวิธีปฏิบัติในขอ ๑๖.๑.๑ โดยนําสื่อดังกลาวเก็บ
ในสถานที่อื่นนอกพื้นที่เดียวกับตนฉบับ
๑๗.๓ จัดเก็บสื่อบันทึกทะเบียนประวัติการทําสํารองและคืนสภาพไวอยางสมบูรณโดย
ใหมีขอมูลครบถวนและทันสมัยตลอดเวลา แลวจัดเก็บไวในที่ที่เหมาะสมและปลอดภัยแตสามารถนํามาตรวจสอบได
ขอ ๑๘ เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณประกอบที่จะติดตั้งเขาสูระบบสารสนเทศของกรมกิจการ
พลเรือนทหาร จะตองมีคุณลักษณขั้นต่ําตามมาตรฐานที่กําหนด
ขอ ๑๙ อุปกรณคอมพิวเตอรในระบบเครือขายภายในของกรมกิจการพลเรือนทหารทุกรายการ
ตองไดรับการกําหนดผูรับผิดชอบ ผูมีสิทธิใชงาน และวิธีการรักษาความปลอดภัยประจําเครื่องคอมพิวเตอรและ
อุปกรณตามแบบฟอรม
ขอ ๒๐ คณะทํางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมกิจการพลเรือนทหารรับทราบและให
ความเห็นชอบการตรวจสอบอุปกรณที่นํามาติดตั้งใหมทุกครั้ง สําหรับอุปกรณคอมพิวเตอรที่ใชงานอยูแลวให
ตรวจสอบทุกรอบ ๓ เดือน หรือมีเหตุอันควรใหตรวจสอบ และรายงานใหเจากรมกิจการพลเรือนทหารทราบ

/ขอ ๒๑ การเคลื่อนยาย...

-๖ขอ ๒๑ การเคลื่ อ นย า ยอุ ป กรณ ค อมพิ ว เตอร เ ข า - ออก พื้ น ที่ ง านระบบสารสนเทศของ
กรมกิจการพลเรือนทหาร หรือการเคลื่อนยายที่มีผลทําใหสภาวะการทํางานของอุปกรณเปลี่ยนแปลงไป จะตอง
ไดรับอนุญาตตามลําดับชั้น และมีการตรวจสอบความปลอดภัยกอนเคลื่อนยายทุกครั้ง
ขอ ๒๒ เครื่องคอมพิวเตอรที่มีขอมูลชั้นความลับตองติดเครื่องหมายแสดงชั้นความลับไว
ขอ ๒๓ การรักษาความปลอดภัยสื่อที่ใชในการบันทึกขอมูล
๒๓.๑ กําหนดวิธีปฏิบัติในการจัดเก็บสื่อบันทึกขอมูล เพื่อปองกันขอมูลมิใหรั่วไหลหรือ
ถูกทําลาย
๒๓.๑.๑ ใหติดปายชื่อไวที่สื่ออยางชัดเจน แสดงชั้นความลับของขอมูลที่เก็บหาก
เปนกรณีที่รวบรวมเก็บในกลองหรือหีบหอ ใหแสดงไวที่กลองหรือหีบหอนั้นๆ ดวย
๒๓.๑.๒ กําหนดบุคคลที่มีสิทธิใชงานและระดับการเขาถึงสื่อบันทึกขอมูลนั้นๆ
๒๓.๑.๓ จัดเก็บสื่อบันทึกขอมูลไวในสถานที่และสภาวะแวดลอมที่เหมาะสมปลอดภัย
๒๓.๑.๔ จัดทําทะเบี ยนสื่อบั นทึ กขอมู ลไวอย างเปนระเบียบและครบถ วนสามารถ
ตรวจสอบได
๒๓.๒ กรณีสื่ อบันทึ กที่สามารถถอดแยกได (Removable Computer Media) อาทิ
สื่อขอมูลแบบพกพา เทปบันทึกขอมูล
๒๓.๒.๑ ใหลบขอมูลที่มิไดใชงานทิ้งทันทีที่หมดความตองการใช
๒๓.๒.๒ กําหนดสิทธิของบุคคลที่ถอดแยกได
ขอ ๒๔ ติดตั้งซอฟตแวรปองกันภัยคุกคามในเครื่องคอมพิวเตอรทุกชุดตามที่คณะทํางานดาน
เทคโนโลยี ส ารสนเทศกรมกิ จ การพลเรื อ นทหารกํ า หนด และห า มถอนการติ ด ตั้ ง (Uninstall) หากเครื่ อ ง
คอมพิ ว เตอร ใ ดมี การลบซอฟต แวร ป องกั น ภัย คุกคามโดยเจตนาหรือ โดยประมาท ผูใชป ระจํา เครื่องนั้น และ
ผูดําเนินการจะตองเปนผูรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น เนื่องจากจะเกิดผลเสียตอเนื่องไปยังเครื่องอื่นที่
เชื่อมโยง ในเครือขายของระบบคอมพิวเตอรที่ใชงานอยู
ขอ ๒๕ ใหบันทึกการเขาติดตั้งใหม หรือปรับแตง หรือเปลี่ยนแปลงองคประกอบของอุปกรณ
คอมพิวเตอรทุกครั้ง ทั้งทางตรรกะและทางกายภาพ (Logical and Physical Configuration Setup)

/หมวด ๓…

-๗หมวด ๓
การรักษาความปลอดภัยดานซอฟตแวร (Software)
ขอ ๒๖ โปรแกรมประยุกต คือกลุมของโปรแกรมหรือโปรแกรมคําสั่งตาง ๆ ที่จัดทําขึ้นเพื่อใชใน
การปฏิบัติงานของหนวย
ขอ ๒๗ โปรแกรมประยุ กต ที่ใ ช ใ นราชการจะต องเป น ไปตามมาตรฐานที่ กํา หนด (Program
Specification) เปนที่ยอมรับตามหลักวิชาการทั่วไป
ขอ ๒๘ หนวยขึ้นตรงกรมกิจการพลเรือนทหารจะตองกําหนดผูรับผิดชอบหรือผูบริหารจัดการ
ระบบงาน กําหนดผูใชและสิทธิในการเขาถึง/แกไขขอมูล และปรับปรุงใหทันสมัยตามวงรอบการโยกยาย เปนลาย
ลักษณอักษร โดยหัวหนาหนวยขึ้นตรงกรมกิจการพลเรือนทหาร เปนผูลงนาม และแจงใหผูมีรายชื่อรับทราบดวย
ทุกครั้ง
ขอ ๒๙ การกําหนดสิทธิการเรียกใชระบบงานเพื่อทําการแกไขขอมูลใหเปนไปตามนโยบายความ
มั่ น คงปลอดภั ย เทคโนโลยี ส ารสนเทศ บก.ทท. พ.ศ.๒๕๕๙ วาดว ยการดําเนิน กรรมวิธีขอมู ล อัตโนมัติร ะบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีสายงานตาง ๆ หรือหนวยงานที่เปนเจาของระบบงานและขอมูลนั้น ๆ เปนผูกําหนด
ผูใชและสิทธิในการเขาถึง/แกไขขอมูล
ขอ ๓๐ การบริหารจัดการฐานขอมูล
๓๐.๑ จัดใหมีผูบริหารจัดการฐานขอมูล (Database Administrator – DBA) เปน
ผูรับผิดชอบฐานขอมูลที่อยูในความรับผิดชอบของกรมกิจการพลเรือนทหาร ในการควบคุมกํากับดูแลทางเทคนิค
การกําหนดสิทธิทางเทคนิคในการแกไขทางกายภาพของฐานขอมูลที่ใชงานทั้งสิ้น
๓๐.๒ แตงตั้งผูประสานงานดานขอมูลกรณีที่ใชขอมูลรวมกับสวนราชการอื่น
ขอ ๓๑ การแก ไ ขฐานข อมู ล ในระบบ ทําไดโ ดยเจาหนา ที่ที่ไ ดรั บ อนุ มัติจ ากผูบ ริ ห ารจัด การ
ฐานขอมูลในขอ ๓๐.๑ เทานั้น โดยมีผูมีหนาที่รับผิดชอบลงนามและเก็บเปนหลักฐานประวัติของฐานขอมูลทุกครั้ง
ที่มีการแกไข
ขอ ๓๒ มีการทําระบบสํารองตนฉบับโปรแกรมประยุกต (Source Code) ทุกโปรแกรมตาม
วงรอบทุก ๒ เดือน และทุกครั้งที่มีการแกไขโปรแกรม และจัดเก็บไวในที่ปลอดภัยและเหมาะสม
ขอ ๓๓ ผู พั ฒ นาโปรแกรม ต อ งพั ฒ นาตามหลั ก วิ ช าการที่ ย อมรั บ โดยทั่ ว ไป รวมทั้ ง แสดง
รายละเอียดที่จําเปนตอการรักษาความปลอดภัยไวที่ตนฉบับโปรแกรมประยุกต (Source Code) ไดแก ชื่อผูเขียน
วัน เดือน ป ที่เขียนหรือปรับปรุง วัตถุประสงค ระดับการปองกัน
สําหรับขอมูลที่จําเปนตองใชในการพัฒนา เชน ความสัมพันธที่สามารถเชื่อมโยงไปถึง
โปรแกรม หรือขอมูลลับอื่น ๆ ผูที่ไดรับอนุญาตใหนําโปรแกรมไปใชงานได ใหเพิ่มเติมไวในเอกสารคูมือ
ขอ ๓๔ ผูพัฒนาโปรแกรมเปนผูรับผิดชอบตอการรักษาความลับของโครงสรางขอมูลความลับ
ของตรรกะที่ใชในโปรแกรม ความถูกตองของโปรแกรม และทําการพัฒนาโปรแกรมใหตรงตามวัตถุประสงคของ
ทางราชการ โดยใชเฉพาะซอฟตแวรที่ไดรับอนุญาตหรือลิขสิทธิ์เทานั้น เปนเครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรม
ขอ ๓๕ การวิเคราะหพัฒนาและบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ ใหเจาของระบบงาน ผูมีสิทธิและ
อํานาจในสารสนเทศรับทราบวาผูใดเปนผูมีหนาที่ในการวิเคราะหพัฒนา และบํารุงรักษาโปรแกรมประยุกตของ
ระบบสารสนเทศนั้น
ขอ ๓๖ การรักษาความปลอดภัยระบบงานใหปฏิบัติดังนี้

/ ๓๖.๑ การพัฒนา...

-๘๓๖.๑ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต
๓๖.๑.๑ มีการจัดทําและเสนอความตองการเปนลายลักษณอักษร ลงนามโดย
ผูอํานวยการกอง นําเรียนเจากรมกิจการพลเรือนทหาร เพื่อขออนุมัติการจัดทําโปรแกรมระบบงาน
๓๖.๑.๒ ผูพัฒนาระบบ จัดทําระบบตามที่วางแผนและออกแบบไว และสาธิต
โปรแกรมตนแบบ (Prototype) ใหเจาของระบบพิจารณาความถูกตองตรงความตองการ และอนุมัติใหดําเนินการ
ในรายละเอียด
๓๖.๒ ตองจัดใหมีรหัสผานในการเขาสูระบบงานอยางนอย ๑ ระดับ
๓๖.๓ ระบบงานหรือโปรแกรมประยุกตจะตองถูกออกแบบใหผูใชระบบงานสามารถ
เรียกดู หรือเปลี่ยนแปลงขอมูลไดเฉพาะในสวนที่ไดรับสิทธิเทานั้น
๓๖.๔ จัดทําเอกสารประกอบระบบงาน หรือโปรแกรมประยุกตตามมาตรฐานที่กําหนด
ครอบคลุมถึงการเสนอความตองการ การกําหนดขอมูลตาง ๆ การเคลื่อนไหวของขอมูล คุณสมบัติของโปรแกรม
ตาง ๆ รายละเอียดการทํางานของโปรแกรมขอมูลเขาและขอมูลออก
๓๖.๕ จัดทําเอกสารขอปฏิบัติดานการรักษาความปลอดภัยของระบบงานที่พัฒนาแลว
สงมอบใหผูใชงานและผูมีสิทธิในสารสนเทศนั้น ๆ เพื่อรับทราบการปฏิบัติพรอมกับเอกสารประกอบระบบงาน
ขอ ๓๗ การจัดทําการรักษาความปลอดภัย การพัฒนาโปรแกรมประยุกตใหปฏิบัติดังนี้
๓๗.๑ ผูพัฒนาระบบตองไมเขาสูระบบที่ใชงานเปนประจํา แตใหจัดทําขอมูลสมมุติที่
ครอบคลุมทุกเงื่อนไขของขอมูลจริง เพื่อใชในการทดสอบโปรแกรมโดยเฉพาะ และตองทดสอบโปรแกรมการใช
รวมกับเจาของระบบอยางนอย ๓ ครั้ง
๓๗.๒ ผูพัฒนาระบบตองทดสอบความปลอดภัย (Security Acceptance Test) กอน
ติดตั้งใชงานจริง (Production)
๓๗.๓ โปรแกรมประยุกตที่บัน ทึก หรือแกไขขอมูล ตองมีตรรกะตรวจสอบขอมูล ให
ถูกตอง (Data Validation) ครบถวนสมบูรณและจะตองใหผูมีสิทธิบันทึกหรือแกไขขอมูล สามารถดําเนินการได
เฉพาะสวนของขอมูลที่ตนเองมีสิทธิเกี่ยวของเทานั้น
๓๗.๔ ผูบ ริหารจัดการระบบงาน (Application Administrator) ตองจัดทําบัญชีรายชื่อ
ของผูมีสิทธิเขาถึงระบบงาน มีการตรวจสอบความทันสมัยและถูกตองของบัญชีตามวงรอบ ๓ เดือน และทุกวงรอบ
การโยกยาย โดยตองยกเลิกรายชื่อผูที่หมดสิทธิ์ออกดวย
๓๗.๕ การแก ไ ขโปรแกรมต า ง ๆ จะต อ งมี ก ารร อ งขอจากผู มี สิ ท ธิ ใ นการปรั บ แก
ระบบงานนั้น ๆ กอนเสมอ
๓๗.๖ เมื่อมีการแกไขคํ าสั่งในโปรแกรมประยุกตใชงานจริง (Production) ตองแยก
ดําเนินขั้นตอนการทดสอบใหเรียบรอยกอนนําไปใชงานจริง และบันทึกรายละเอียดคําขอแกไขไว
๓๗.๗ จะต องปรั บปรุงเอกสารประกอบระบบงาน โดยแนบท ายดวยการเปลี่ ยนแปลง
ปรับปรุงตามระยะเวลาตาง ๆ เพื่อใหเอกสารประกอบระบบงานมีความถูกตอง และทันสมัยอยูตลอดเวลา
๓๗.๘ ไม เ ก็ บ ต น ฉบั บ โปรแกรมประยุ ก ต (Source Code) ที่ อ ยู ใ นระหว า งทดสอบ
(Testing) ไวในพื้นที่เดียวกับโปรแกรมประยุกตที่ใชงานจริง (Production)
๓๗.๙ กรณีซอฟตแวรที่จัดหา ตองตรวจสอบกอนติดตั้งใชงานจริง เพื่อปองกันคําสั่งที่ไม
ประสงคดี (Malicious Code) แฝงมา
/ขอ ๓๘ การเขาถึง...

-๙ขอ ๓๘ การเขาถึงฐานขอมูล ใหเจาของระบบงานผูมีสิทธิและอํานาจในสารสนเทศรับทราบวา
ผูใดเปนผูมีสิทธิทางเทคนิคในการเขาถึงฐานขอมูลจริงได
ขอ ๓๙ การักษาความปลอดภัยฐานขอมูล
๓๙.๑ ผูบริหารจัดการฐานขอมูล (Database Administrator - DBA) ตองไมใชชื่อผูใช
และรหัสผานแบบโดยปริยาย (Default Username/Password)
๓๙.๒ ตองจัดทําบัญชีรายชื่อของผูมีสิทธิทางเทคนิค ในการเขาถึงฐานขอมูลแตละระดับ
และกําหนดรหัสผานใหเปนรายบุคคล ดําเนินการตรวจสอบแกไขบัญชีใหทันสมัย ถูกตองทุกวงรอบ ๓ เดือน และ
วงรอบการโยกยาย โดยตองยกเลิกรายชื่อผูที่หมดสิทธิออกดวย
๓๙.๓ ตองเก็บรักษาความลับชั้น “ลับมาก” ของชื่อผูใชและรหัสผานของตนเอง โดย
เครงครัดและรับผิดชอบหากมีการรั่วไหลดวยรหัสของตน
๓๙.๔ ใหมีการจัดทําสําเนาฐานขอมูลทุกระบบ ๓ รุนวงรอบ (Generation) วงรอบละ ๑
สัปดาห และจัดเก็บไวในที่ปลอดภัย/เหมาะสม
๓๙.๕ หามใชฐานขอมูลจริง และ/หรือ ฐานขอมูลสํารองจริงที่ไดจัดทําสําเนาไวในการ
ทดลองการพัฒนาโปรแกรม การฝก หรือการศึกษาโดยเด็ดขาด
๓๙.๖ หามทําการพิมพ หรือสําเนาขอมูลไวเพื่อการอื่น ที่ไมใชเ พื่อใหกรณี การฟน ฟู
ระบบหรือตามความตองการของผูเปนเจาของระบบงาน
๓๙.๗ การแลกเปลี่ยนสารสนเทศและซอฟตแวร
๓๙.๗.๑ จัดทําขอมูลตกลงระหวางสวนราชการ หรือองคกรที่เกี่ยวของอยางเปน
ลายลักษณอักษร ในการแลกเปลี่ยนขอมูล/สารสนเทศ/และซอฟตแวร (Information and Software Exchange
Agreement)
๓๙.๗.๒ กําหนดการจัดสงสื่อบันทึกขอมูล (Media Transit) โดยเลือกใชการนํา
สารทางทหาร มีการบรรจุหีบหอสื่อที่ปลอดภัย
ขอ ๔๐ โปรแกรมอื่น ๆ ซึ่งจัดใหมีขึ้นเพื่อใชในการปฏิบัติราชการรวมทั้งแฟมขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
๔๐.๑ จะตองมีระบบรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมและดีที่สุดเทาที่สามารถดําเนินการได
๔๐.๒ มีการปรับปรุงใหทันสมัยตลอดเวลา
๔๐.๓ แฟมขอมูลตาง ๆ ที่ใชในการทํางาน หรือเปนผลพวงของการทํางานจะตองจัดให
มีชั้นความลับที่เหมาะสม และดําเนินการตอแฟมขอมูลเหลานั้นใหสอดคลองกับชั้นความลับที่กําหนดไว
๔๐.๔ กําหนดแนวปฏิบัติในการควบคุมการเขาถึงระบบสารสนเทศ ที่ไมไดกําหนดไวทาย
ระเบียบ ใหยึดถือตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย พ.ศ.๒๕๕๙
ขอ ๔๑ รายละเอียดของโปรแกรมใด ๆ และแฟมขอมูลตาง ๆ ที่อยูในเครื่องคอมพิวเตอรและ
อุปกรณตาง ๆ เปนขอมูลที่จัดเปนความลับ จะตองใหรูเฉพาะผูที่มีความจําเปนตองรูเทานั้น การใหขอมูลเหลานี้กับ
บุคคลภายนอกใด ๆ จะตองอยูภายใตความควบคุมอยางใกลชิด และจะตองขออนุมัติตอเจากรมกิจการพลเรือนทหาร
กอนดําเนินการเสมอ
ขอ ๔๒ จั ดทํ า แผนการแก ไข แผนเตรีย มรับ สถานการณ เมื่อเกิดการละเมิดการรักษาความ
ปลอดภัยขึ้น โดยจัดทําแผนแตละสถานการณเพื่อใชเปนคูมือเบื้องตนในการแกไข
ขอ ๔๓ การเผยแพรโปรแกรมระบบงานที่หนวยพัฒนาขึ้น โปรแกรมระบบงานใด ๆ ที่จัดใหมี
การพัฒนาขึ้นโดยกรมกิจการพลเรือนทหารนั้น หากเห็นวาเปนประโยชนตอสวนรวม และกรมกิจการพลเรือน
ทหาร สามารถนําไปเผยแพรประชาสัมพันธ หรือนําไปใชตอได ทั้งนี้จะตองไดรับความเห็นชอบจาก คณะทํางานฯ
ตามขอ ๘ และผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นกอนจึงดําเนินการได
/หมวด ๔..

- ๑๐ หมวด ๔
การรักษาความปลอดภัยระบบสื่อสารขอมูลและระบบเครือขาย
(Data Communication and Network System)
ขอ ๔๔ ระบบสื่อสารขอมูล (Data Communication) หมายความวา ระบบที่ใชเพื่อการนํา
ขอมูลจากจุดตนทาง ไปยังจุดปลายทาง ตามที่ไดกําหนดไว โดยประกอบดวยอุปกรณตาง ๆ และโปรแกรมคําสั่งที่
ใชควบคุมการทํางานของอุปกรณเหลานั้น
ขอ ๔๕ ระบบเครือขาย (Network) หมายความวา การเชื่อมโยงเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ
ประกอบที่แยกกันอยูอยางอิสระเขาเปนเครือขายเดียวกัน โดยระบบสื่อสารขอมูล เพื่อใชในการสารสนเทศ ทําการ
แบงปนการใชทรัพยากร เชน ขอมูลและอุปกรณตอพวงอื่น ๆ
๔๕.๑ ระบบเครื อ ข า ยกองบั ญ ชาการกองทั พ ไทย ทุ ก หน ว ยในส ว นราชการ
กองบัญชาการกองทัพไทยใชในการปฏิบัติงานรวมกัน โดยมีกรมการสื่อสารทหารรับผิดชอบการดําเนินการ
๔๕.๒ ระบบเครื อขายภายในของกรมกิจ การพลเรือนทหาร ซึ่งกรมกิจการพลเรือน
ทหาร รับผิดชอบดําเนินการและบริหารดูแล ใชเพื่อการปฏิบัติงานภายในหนวย
ขอ ๔๖ การเชื่ อ มโยงเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร แ ละอุ ป กรณ ป ระกอบเข า กั บ ระบบเครื อ ข า ย
กองบัญชาการกองทัพไทย จะตองไดรับการพิจารณาอนุมัติจากกรมการสื่อสารทหารกอนดําเนินการทุกครั้ง
ขอ ๔๗ การจัดทําระบบสื่อสารขอมูล จะตองไดรับการพิจารณาอนุมัติจากเจากรมกิจการพล
เรือนทหาร โดยผานความเห็นชอบจากคณะทํางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศกรมกิจการพลเรือนทหาร กอน
ดําเนินการทุกครั้ง โดยมีการกําหนดขั้นตอนและหนาที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติอยางชัดเจน
๔๗.๑ กําหนดพิสูจนการใชงานของเจาหนาที่ใหสามารถใชเฉพาะเครือขายที่อนุญาต
เทานั้น จํากัดการใชเสนทางบนเครือขายเพื่อมิใหเจาหนาที่สามารถใชออกเสนทางอื่นได
๔๗.๒ กําหนดขอปฏิบัติของเจาหนาที่ในการใชงานเครือขายคอมพิวเตอร (ผนวก ก)
ขอ ๔๘ การใชระบบสื่อสารขอมูลในเครือขายสารสนเทศ
๔๘.๑ กรณีที่มีผลกระทบตอการเชื่อมโยงเปนสวนรวมทําใหไมสามารถใชงานเครือขาย
สารสนเทศไดใหรีบประสานผูรับผิดชอบเพื่อทําการแกไขโดยดวน พรอมทั้งรายงานขอขัดของและการดําเนินการ
แกไขใหคณะทํางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศกรมกิจการพลเรือนทหารทราบทันที
๔๘.๒ จะตองกําหนดรหัสผาน ในการเขาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือจัดการการทํางาน
ของอุปกรณสื่อสารขอมูล และใหใชไดเฉพาะเจาหนาที่ที่เกี่ยวของเทานั้นโดยปฏิบัติตามแนวทางเดียวกับหัวขอ
รหัสผาน (หมวด ๕)
๔๘.๓ ในกรณีที่ตองใหบุคคลอื่นภายนอกดําเนินการเกี่ยวกับระบบสื่อสารขอมูลตองจัด
เจ า หน า ที่ ร ว มดํ า เนิ น การ และรั บ ทราบทุ ก ขั้ น ตอนทุ กครั้ ง และต อ งได รั บ การอนุ ญ าตจากคณะทํ า งานด า น
เทคโนโลยีสารสนเทศกรมกิจการพลเรือนทหารกอนดําเนินการทุกครั้ง
ขอ ๔๙ การดําเนินการเกี่ยวกับโปรแกรมคําสั่งตาง ๆ และอุปกรณในระบบสื่อสารขอมูล
๔๙.๑ การยาย เปลี่ยนแปลงที่ตั้ง การตั้งโปรแกรมคําสั่ง หรือมีการกระทําใด ๆ ตออุปกรณ
สื่อสารขอมูล จะตองไดรับการอนุมัติและกํากับดูแลในคณะทํางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศกรมกิจการพลเรือนทหาร
๔๙.๒ จั ด ให มี เ ครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ ห รื อ ระบบเข า – ถอดรหั ส ข อ มู ล ตามมาตรฐาน
กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อรักษาความลับของขอมูล

/๔๙.๓ จัดใหมี...

- ๑๑ ๔๙.๓ จั ด ให มี เ ครื่ อ งมือ อุ ป กรณ หรื อระบบตรวจสอบเส น ทางการสื่ อ สารข อ มู ล ใน
เครือขายตลอดเวลา และมีการบันทึกขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นทุกครั้ง
๔๙.๔ จะต อ งมี ก ารทดสอบเครื่ อ งอุ ป กรณ ต า ง ๆ ทุ ก ๖ เดื อ น และรายงานผลต อ
เจากรมกิจการพลเรือนทหาร ทราบภายใน ๑ สัปดาห

/ผนวก ก ...

- ๑๒ ผนวก ก
ขอปฏิบัติของเจาหนาที่ในการใชงานระบบเครือขายภายใน
ขอ ๑ เจาหนาที่มีสิทธิ์ใชระบบเครือขายภายในหรือบุคคลหนึ่งใด ภายใตขอกําหนดแหงระเบียบ
นี้ การฝาฝนขอกําหนดดังกลาว ซึ่งกอหรืออาจกอใหเกิดความเสียหายแกกรมกิจการพลเรือนทหารหรือบุคคลหนึ่ง
บุคคลใด กรมกิจการพลเรือนทหารจะพิจารณาดําเนินการทางวินัยและทางกฎหมายแกเจาหนาที่ที่ฝาฝนตามความ
เหมาะสม
ขอ ๒ เจาหนาที่พึงใชทรัพยากรเครือขายอยางมีประสิทธิภาพ ไมดาวนโหลดไฟลที่มีขนาดใหญ
โดยไมจําเปน และไมควรปฏิบัติในระหวางเวลาทํางานซึ่งมีการใชเครือขายอยางหนาแนน
ขอ ๓ เจาหนาที่พึงใชขอความสุภาพ และถูกตองตามธรรมเนียมปฏิบัติในการใชเครือขาย ไมสง
Mail แบบกระจายถึงทุกคนที่เปนสมาชิกเครือขายโดยไมจําเปน
ขอ ๔ เจาหนาที่มีหนาที่ระมัดระวังความปลอดภัยในการใชเครือขาย โดยเฉพาะอยางยิ่งไมยอม
ใหบุคคลอื่น เขาใชระบบเครือขายภายในจากบัญชีผูใชของตนเอง
ขอ ๕ เพื่อประโยชนในการใชรหัสผานสวนบุคคลเจาหนาที่จะตองใชรหัสผานสวนบุคคลตาม
ขอกําหนดในระเบียบนี้ สําหรับการใชงานเครื่องคอมพิวเตอรที่เจาหนาที่ครอบครองใชงานอยู
ขอ ๖ เจาหนาที่จะตองไมใชระบบเครือขายภายในโดยมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้
๑) เพื่อการกระทําผิดกฎหมาย หรือเพื่อกอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลอื่น
๒) เพื่อการกระทําที่ขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
๓) เพื่อการพาณิชย
๔) เพื่อการเปดเผยขอมูลที่เปนความลับซึ่งไดมาจากการปฏิบัติใหแก กรมกิจการพลเรือนทหาร
หรือของบุคคลอื่น
๕) เพื่อกระทําการอันมีลักษณะเปนการละเมิดทรัพยสินทางปญญาของ กรมกิจการพลเรือนทหาร
หรือของบุคคลอื่น
๖) เพื่อใหทราบขอมูลขาวสารของบุคคลอื่น โดยไมไดรับอนุญาตจากผูเปนเจาของ หรือผูมีสิทธิ
ในขอมูลดังกลาว
๗) เพื่อการบันทึกรับหรือสงขอมูลซึ่งกอหรืออาจกอใหเกิดความเสียหายใหแก กรมกิจการ
พลเรือนทหาร เช น การรั บ หรือส งข อมู ลที่ มีลักษณะเปนจดหมายลูกโซ หรือการรับ หรือสงขอมูลที่ไดรับ จาก
บุคคลภายนอก อันมีลักษณะเปนการละเมิดกฎหมายหรือสิทธิของบุคคลอื่น
๘) เพื่อขัดขวางการใชงานระบบเครือขายภายในของกรมกิจการพลเรือนทหาร หรือของ
เจ าหน า ที่ อื่น ของกรมกิ จ การพลเรื อนทหารหรือเพื่ อใหร ะบบเครือ ขายภายในของกรมกิจ การพลเรื อนทหาร
ไมสามารถใชงานไดตามปกติ
๙) เพื่อแสดงความคิดเห็นสวนบุคคลในเรื่องที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของกรมกิจการ
พลเรือนทหาร ไปยังเว็บไซต (Website) ใดๆ ในลักษณะที่จะกอหรืออาจกอใหเกิดความเขาใจที่คลาดเคลื่อนไป
จากความเปนจริง
/๑๐) เพื่อการอื่นใด ...

- ๑๓ ๑๐) เพื่ อ การอื่ น ใดที่ อ าจขั ด ต อ ผลประโยชน ข องกรมกิ จ การพลเรื อ นทหารหรื อ อาจ
กอใหเกิดความขัดแยงหรือความเสียหายแกกรมกิจการพลเรือนทหาร
ขอ ๗ เพื่อความปลอดภัยในการใชระบบเครือขายภายในโดยสวนรวมเจาหนาที่จะตอง
๑) ไมติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีลักษณะเปนการละเมิดสิทธิในทรัพยสินทางปญญา
ของบุคคลอื่น
๒) ไม ติ ด ตั้ ง โปรแกรมคอมพิ ว เตอร ที่ ส ามารถใช ใ นการตรวจสอบข อ มู ล บนเครื อข า ย
คอมพิวเตอร เวนแตจะไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชา
๓) ไม ติ ด ตั้ งโปรแกรมคอมพิ ว เตอร ห รือ อุ ป กรณ ค อมพิ ว เตอร อื่ น ใดเพิ่ ม เติ ม ในเครื่ อ ง
คอมพิวเตอรของกรมกิจการพลเรือนทหาร เพื่อใหบุคคลอื่นสามารถใชงานเครื่องคอมพิวเตอรนั้นหรือเครือขาย
คอมพิวเตอรกรมกิจการพลเรือทหาร
๔) ปดเครื่องคอมพิวเตอรที่ตนเองครอบครองใชงาน เมื่อใชงานประจําวันเสร็จสิ้นหรือเมื่อ
มีการยุติการใชงานเกินกวา ๑ ชั่วโมง เวนแตเครื่องคอมพิวเตอรนั้น เปนเครื่องบริการ (Server) ที่ตองใชงานตลอด
๒๔ ชั่วโมง
๕) ตรวจสอบขอมูลที่ไดรับจากภายนอกกรมกิจการพลเรือนทหารทุกครั้งดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําหรับตรวจสอบและกําจัดไวรัสคอมพิวเตอรที่องคกรจัดใหและหากตรวจพบ ไวรัสคอมพิวเตอรฝงตัว
อยูในขอมูลสวนใด จะตองรีบจัดการทําลายไวรัสคอมพิวเตอรหรือขอมูลนั้นโดยเร็วที่สุด
๖) ลบขอมูลที่ไมจําเปนตอการใชงานออกจากเครื่องคอมพิ วเตอรของตน เพื่อเปนการ
ประหยัดปริมาณหนวยความจําบนสื่อบันทึกขอมูล
๗) ใหความรวมมือและอํานวยความสะดวกแกผูบังคับบัญชา ผูดูแลเครือขายคอมพิวเตอร
หรือคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ กรมกิจการพลเรือนทหาร ในการตรวจสอบระบบความปลอดภัยของ
เครื่องคอมพิวเตอรของเจาหนาที่รวมทั้งปฏิบัติตามคําแนะนําของผูบังคับบัญชา ผูดูแลเครือขายคอมพิวเตอรหรือ
คณะทํางานฯ ดังกลาวดวย
๘) ระมั ดระวั งการใชงานและสงวนรักษาเครื่องคอมพิว เตอรสว นบุคคลและเครือขาย
คอมพิ ว เตอร เ หมื อนเช น บุ คคลทั่ ว ไปจะพึ งปฏิบัติ ในการใชงานเครื่อง คอมพิว เตอรสว นบุค คลและเครือ ขา ย
คอมพิวเตอร แลวแตกรณี
๙) ไมเขาไปในสถานที่ตั้งของระบบเครือขายภายในกอนไดรับอนุญาต
๑๐) คืนทรัพยสินอันเกี่ยวของกับการใชงานระบบเครือขายภายในที่เปนของ กรมกิจการ
พลเรื อ นทหาร เช น ข อ มู ล และสํ า เนาของข อ มู ล กุ ญ แจ บั ต รประจํ า ตั ว บั ต รผ า นเข า หรื อ ออก ฯลฯ ให แ ก
กรมกิจการพลเรือนทหาร ภายในกําหนด ๗ วัน นับแตวันพนสภาพการเปนเจาหนาที่

/หมวด ๕ ...

- ๑๔ หมวด ๕
การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวของกับกระบวนการปฏิบัติงานระบบสารสนเทศ
(Procedure)
ขอ ๕๐ จั ด ให มี คํ า แนะนํ า การใช ร ะบบงานพร อ มเอกสารประกอบระบบงานให เ จ า หน า ที่
ผูเกี่ยวของเพื่อปฏิบัติตามโดยเครงครัด
ขอ ๕๑ กระบวนการตรวจสอบบันทึกเหตุการณในระบบ (Audit Logging Procedures)
๕๑.๑ เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายทําการตรวจสอบระบบเปนประจํา อยางนอยวันละ ๑ ครั้ง
เพื่ อช วยในการควบคุ มและแก ไขความเสี ยหายที่ อาจเกิดขึ้ น โดยจะตรวจสอบจากขอมู ลบั นทึ กเหตุ การณ ต าง ๆ
(Log Event) และทําการบันทึกขอมูลที่จําเปน เพิ่มเติมเพื่อเปนรายงานในการอางอิงตอไป
๕๑.๒ ในกรณีเกิดเหตุการณไมปกติเกี่ยวกับความมั่นคงของระบบ ใหเจาหนาที่ผูดูแล
ระบบ รายงานผูรับผิดชอบ เพื่อใหสามารถแกไขสถานการณไดทันทวงที
ขอ ๕๒ การเริ่มใชระบบงานใหม
๕๒.๑ ตองจัดทําขอมูลใหสมบูรณถูกตองกอนเริ่มใชระบบ
๕๒.๒ จัดใหมีการอบรมการใชและบํารุงรักษาระบบงาน แกเจาหนาที่ผูเกี่ยวของกอน
เริ่มใชงานระบบงาน
๕๒.๓ ตองมีการทํางานคูขนานอยางนอย ๒ วงรอบ กอนการใชงานระบบงานจริง
๕๒.๔ จะตองทําเอกสารรับและสงมอบระบบงาน โดยมีการลงนามในเอกสารและสง
มอบกอนที่จะเริ่มใชระบบงานใหม สําเนาเอกสารอีก ๑ ชุด แนบไวที่เอกสารประกอบการพัฒนาระบบงาน
ขอ ๕๓ การดูแลระบบงาน
๕๓.๑ ตองมีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบโดยตรงในระบบงานนั้น ๆ และจะตองมีผูรับผิดชอบ
รองลงไปไมนอยกวา ๒ คน
๕๓.๒ จะตองมีการประเมินระบบการทํางานของระบบงานทุก ๖ เดือน และจัดทําสรุป
เพื่อนําเรียนเจากรมกิจการพลเรือนทหาร
ขอ ๕๔ การจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับระบบงาน
๕๔.๑ จะตองจัดเก็บเอกสารประกอบระบบงานทั้งหมดของแตละระบบไวดวยกันโดย
จัดทําไวอยางนอย ๒ ชุด จัดเก็บไวที่กองสารสนเทศ ๑ ชุด และผูรับผิดชอบระบบ ๑ ชุด
๕๔.๒ เอกสารยอย อาจจัดทําสําเนาเก็บไวสําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน เพื่อใชในการ
ทํางานไดตามความเหมาะสม
๕๔.๓ มี ก ารกํ า หนดชั้ น ความลั บ ของเอกสารดั งกล า วให เ หมาะสมตามชั้ น ความลั บ
ระบบงาน
๕๔.๔ ดําเนินการเอกสารระบบงานตามระเบียบกองบัญชาการทหารสูงสุดวาดวยการ
เก็บเอกสาร พ.ศ.๒๕๒๒ และแกไขเพิ่มเติม
ขอ ๕๕ จัดทําสถานภาพการสํารองขอมูลไวโดยละเอียด และสรุปนําเรียน เจากรมกิจการพลเรือน
ทหาร ทุก ๑ ป
ขอ ๕๖ การดําเนินการดานรหัสผาน (Password)
๕๖.๑ กําหนดระดับบุคคล/หนวยงาน ที่สามารถเขาถึงและ/หรือแกไขขอมูลตามสิทธิ
และอํานาจหนาที่
/๕๖.๒ กําหนดชื่อ...

- ๑๕ ๕๖.๒ กํา หนดชื่อและรหัส ผานใหแกบุคคล/หนว ยงานใน ขอ ๕๖.๑ เปน รายบุคคล
(Single Password) หามใชรวมกัน
๕๖.๓ กําหนดระยะเวลาการเปลี่ยนรหัสผาน โดยการกําหนดวันหมดอายุทุก ๙๐ วัน
ยกเวนอุปกรณ หรือระบบงานที่ไมสามารถกระทําไดทางเทคนิค
๕๖.๔ การกําหนดรหัสผานตองไมงายตอการคาดเดา ไมนํารหัสผานเดิมมาวนใชซ้ําอีก
ไมใชตัวอักษรหรือตัวเลขที่เรียงกัน ไมใชหมายเลขโทรศัพท ชื่อเลน คําในพจนานุกรม ทะเบียนรถ บานเลขที่ วัน
เดือนปเกิด หรือเวนวางไว
๕๖.๕ หากสงสัยวาผูอื่นรูรหัสผานของตน ใหดําเนินการเปลี่ยนรหัสผานทันที
๕๖.๖ หามเก็บ (Save) รหัสผานไวในหนวยความจําเพื่อใชโดยปริยาย (Default)
๕๖.๗ การเปดใชรหัสผานตองมีการปดเมื่อเลิกใชทุกครั้ง
๕๖.๘ การมอบรหัสผานใหผูเปนเจาของ ตองดําเนินการในลักษณะชั้นความลับ ลับที่สุด
ไมจดหรือบันทึกรหัสผานไวในที่ที่งายตอการสังเกตเห็นของบุคคลอื่น
๕๖.๙ กรณีผู ใชลื มรหัสผาน ตองดําเนิน การตามมาตรการตรวจสอบ และไดรับการ
ยืนยัน จากผูบังคับบัญชา กอนออกรหัสผานใหใหม
๕๖.๑๐ กรณีการฝก/ศึกษา หรือเจาหนาที่เทคนิคภายนอกองคกรที่เกี่ยวของชั่วคราวจะ
ไดรับชื่อและรหัสผานชั่วคราว และยกเลิกทันทีที่สิ้นสุดกําหนดการใชงาน
ขอ ๕๗ หามนําซอฟตแวรหรือขอมูลจากภายนอกที่ไมไดผานการตรวจสอบไวรัสหรือภัยคุกคาม
มาติดตั้งหรือใชงานโดยพลการ หากเกิดการละเมิด ผูเปนเจาหนาที่ประจําเครื่องนั้น ๆ เปนผูรับผิดชอบในเบื้องตน
ขอ ๕๘ ผูใชเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล
๕๘.๑ ตองทําการสําเนาขอมูลเครื่องนั้น ๆ ดวยตนเอง เพื่อสามารถกูคืนสภาพไดโดยไม
ตองทําเปนสวนรวม
๕๘.๒ ปดเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลที่ครอบครองใชงานประจํา เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ
หรือหยุดการใชงานเกินกวา ๑ ชั่วโมง ยกเวนเครื่องใหบริการสวนรวมที่ตองเปดตลอด ๒๔ ชั่วโมง
ขอ ๕๙ หามปรับแตงหรือยกเลิกการทํางานของซอฟตแวรปองกันไวรัสที่กําหนดใหติดตั้งใชงาน
บนเครื่องคอมพิวเตอรโดยพลการ

/หมวด ๖...

- ๑๖ หมวด ๖
การรักษาความปลอดภัยดานบุคลากรสารสนเทศ (Personnel)
ขอ ๖๐ ความมุ งหมายเพื่ อคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสม มาปฏิบัติห นาที่เกี่ยวกับ ระบบ
สารสนเทศและเพื่อกําหนดระดับความไววางใจในการปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับขอมูลที่เปนความลับของทางราชการ
ตลอดจนควบคุมบุคคลที่ไมเกี่ยวของและบุคคลภายนอก
ขอ ๖๑ ขาราชการ ลูกจางและพนักงานราชการ กรมกิจการพลเรือนทหาร ตองผานการอบรม
ในเรื่องระเบียบรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ.๒๕๑๖ ระเบียบรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศกองทัพ
ไทย พ.ศ.๒๕๔๗ ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ และระเบียบนี้ เพื่อใหทุกคนมี
จิตสํานึกในการรักษาความปลอดภัย ปฏิบัติตามระเบียบรักษาความปลอดภัยฯ ไดอยางถูกตอง ชวยกันสอดสอง
ดูแลมิใหผูใดละเมิด และกําหนดใหมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานของขาราชการ ลูกจางและพนักงานราชการให
เปนไปตามระเบียบและสอดคลองกับนโยบายการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ
ขอ ๖๒ ตรวจสอบความไววางใจของขาราชการ ลูกจางและพนักงานราชการ กรมกิจการพลเรือนทหาร
ทุกนาย โดยตรวจสอบประวัติ และพฤติการณของบุคคลกอนมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศภายใน
กรมกิจการพลเรือนทหาร
ขอ ๖๓ ทะเบียนความไววางใจบุคลากร
๖๓.๑ จัดทําทะเบียนความไววางใจของเจาหนาที่เทคนิคและเจาหนาที่ที่ระบบงานตาม
กลุมงาน หนาที่ความรับผิดชอบ โดยจัดตามระดับชั้นความลับที่ไดรับอนุมัติ
๖๓.๒ จัดลงทะเบียนเจาหนาที่ใหม และยกเลิกการใชงานทันทีที่พนหนาที่
๖๓.๓ ตองทบทวนสิทธิ์ทุก ๖ เดือน และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
ขอ ๖๔ แตงตั้งเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ กรมกิจการพลเรืองทหาร ดูแล
รักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศกรมกิจการพลเรือนทหาร โดยมีผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของ
กรมกิจการพลเรือนทหาร (รองเจากรมกิจการพลเรือนทหาร (สายงานดานสารสนเทศ)) เปนหัวหนาคณะทํางาน
ขอ ๖๕ แตงตั้งเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศประจําพื้นที่ของหนวยอยางนอย
๑ นาย โดยกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบไวอยางชัดเจน
ขอ ๖๖ ผูที่พนจากหนาที่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ ไดตัดชื่อออกจากทะเบียนความไววางใจและ
นําเรียนเจากรมกิจการพลเรือนทหาร ทราบภายใน ๒ วันทําการ
ขอ ๖๗ การปฏิบัติดานการรักษาความปลอดภัยของผูใช
เพื่อประโยชนในการรักษาความปลอดภัยในการใชบริการ ผูขอใชบริการจะตองยึดถือ
และปฏิบัติตาม ระเบียบวาดวยการรั กษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ.๒๕๑๗ และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
รวมทั้งปฏิบัติตามนโยบาย และคําชี้แจงตามที่กําหนดไวอยางเครงครัด
ขอ ๖๘ การปฏิบัติดานการรักษาความปลอดภัยของผูปฏิบัติงานชั่วคราว
/ใหจัดทํา ...

- ๑๗ ให จั ด ทํ า ทะเบี ย นแยกกลุ ม ต า งหาก โดยจะต อ งผ า นการตรวจสอบความไว ว างใจ
เชนเดียวกันกอนจะไดรับอนุญาตใหปฏิบัติงานชั่วคราว โดยเกี่ยวของเฉพาะเรื่องเปนกรณีไป และใหยกเลิกการ
อนุญาตทันที เมื่อครบกําหนดสิ้นสุดการขอใชงาน
ข อ ๖๙ การปฏิ บั ติ ด านการรัก ษาความปลอดภั ย ในการจั ด จ างองค กร/เอกชนภายนอกมา
ปฏิบัติงาน (Outsourcing) จะตองกําหนดใหผูรับจางตองไมนําขอมูล เอกสาร ผลงานตาง ๆ เอกสารการฝกอบรม
ไปเผยแพร ห รื อ ใช ใ นกิ จ การที่ ไ ม เ กี่ ย วกั บ งานตามสั ญ ญา และเจ า หน า ที่ ข องผู รั บ จ า งจะได รั บ สิ ท ธิ์ ใ นฐานะ
ผูปฏิบัติงานชั่วคราว โดยรายละเอียดเหลานี้จะตองระบุไวในสัญญาอยางชัดเจน
ขอ ๗๐ หากกําลังพลหรือบุคคลใดที่ไดรับอนุญาตปฏิบัติงานดานสารสนเทศแลวมีพฤติกรรมหรือ
ขอชวนสงสัย อันจะเปนภัยตอระบบสารสนเทศที่กรมกิจการพลเรือนทหารรับผิดชอบไมวาจะโดยเจตนาหรือไมก็
ตาม ใหผูมีหนาที่กํากับดูแลระงับการอนุญาตชั่วคราว และสอบสวนใหไดความจริงกอนพิจารณาตัดสิทธิ หรือให
สิทธิการปฏิบัติงานตอไป
ขอ ๗๑ ในกรณีที่เกิดเหตุการณไมปกติ ขาราชการ ลูกจางและพนักงานราชการ กรมกิจการพลเรือนทหาร
ตองปฏิบัติ ดังนี้
๗๑.๑ จัดใหมีการเฝาดูการปฏิบัติงานสารสนเทศของเจาหนาที่เทคนิคและเจาหนาที่ผูใช
ระบบงาน ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกรมกิจการพลเรือนทหารและไมใหใชงานนอกเหนือจากสิทธิที่ตนไดรับ
๗๑.๒ รายงานเหตุ ก ารณ ที่ ล ะเมิ ด ความมั่ น คงความปลอดภั ย ซึ่ ง เกิ ด ขึ้ น (Security
Incidents) ใหผูรับผิดชอบทราบโดยดวน
๗๑.๓ รายงานจุดออน ชองโหว หรือภัยคุกคามที่พบในระบบสารสนเทศใหผูรับผิดชอบ
ทราบโดยดวน
๗๑.๔ ผูดูแลระบบ ตองบันทึกเหตุการณในกรณีที่เกิดเหตุการณไมปกติตาง ๆ รวมทั้ง
วิธีการแกไข เพื่อจะไดเรียนรูจากเหตุการณที่เกิดขึ้นแลว และเตรียมการปองกันที่จําเปนไวลวงหนา
ขอ ๗๒ จัดใหมีกระบวนการทางวินัยเพื่อลงโทษขาราชการ ลูกจางและพนักงานราชการที่ฝาฝน
หรือละเมิดระเบียบกรมกิจการพลเรือนทหาร วาดวยการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ พ.ศ.๒๕๖๐ โดย
จะไดรับโทษทางวินัยแลวแตกรณี

/หมวดที่ ๗...

- ๑๘ หมวด ๗
การรักษาความปลอดภัยดานกายภาพ สถานที่ และสภาพแวดลอม
(Physical and Environment)
ขอ ๗๓ อาคาร สถานที่ และพื้น ที่ใชงานระบบสารสนเทศ หมายถึง ที่ซึ่งเปน ที่ตั้งของระบบ
สารสนเทศ และพื้นที่ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย หรือระบบสารสนเทศอื่น ๆ พื้นที่เตรียมขอมูล
จัดเก็บคอมพิวเตอรและอุปกรณ พื้นที่ปฏิบัติงานของบุคลากรทางคอมพิวเตอร รวมทั้งเครื่องคอมพิวเตอรสวน
บุคคล และอุปกรณประกอบที่ติดตั้งประจําโตะทํางาน
ขอ ๗๔ กํ า หนดให ที่ ตั้ ง ของระบบสารสนเทศ และพื้ น ที่ ที่ ใ ช ง านระบบสารสนเทศภายใน
กรมกิจการพลเรือนทหาร
๗๔.๑ เปนเขตหวงหามเด็ดขาด หรือเขตหวงหามเฉพาะโดยพิจารณาตามความสําคัญ
แลวแตกรณี
๗๔.๒ ตองเปนพื้นที่ที่ไมตั้งอยูบริเวณที่มีการผานเขา-ออกของบุคคลเปนจํานวนมาก
๗๔.๓ จะตองไมมีปายหรือสัญลักษณที่บงบอกถึงการมีระบบสําคัญอยูภายในสถานที่ดังกลาว
๗๔.๔ จะตองปดล็อกหรือใสกุญแจประตูหนาตางหรือหองเสมอเมื่อไมมีเจาหนาที่อยู
๗๔.๕ หากจําเปนตองใชเครื่องโทรสารหรือเครื่องถายเอกสาร ใหติดตั้งแยกออกมาจาก
บริเวณดังกลาว
๗๔.๖ ไมอนุญาตใหถายรูปหรือบันทึกแถบบันทึกภาพในบริเวณดังกลาวเปนอันขาด
๗๔.๗ จัดพื้นที่สําหรับการสงมอบผลิตภัณฑโดยแยกจากบริเวณที่มีทรัพยากรสารสนเทศ
จัดตั้งไว เพื่อปองกันการเขาถึงระบบจากผูไมไดรับอนุญาต
ขอ ๗๕ เพื่อประโยชนในการรักษาความปลอดภัยทางดานกายภาพของระบบใหติดตั้งอุปกรณ
รักษาความปลอดภัย ณ สถานที่ตั้งระบบใหบริการ (Service System) ดวยเทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัย
ขอ ๗๖ การเข า ถึ ง หรื อ เข า ออกพื้ น ที่ ให เ จ า หน า ที่ ข องกรมกิ จ การพลเรื อ นทหารซึ่ ง ได รั บ
มอบหมายหรือไดรับอนุญาตเทานั้น เปนผูมีสิทธิเขาถึงหรือเขาออกบริเวณพื้นที่ซึ่งติดตั้งอุปกรณ
ขอ ๗๗ ต อ งกํ า หนดให มี ก ารป อ งกั น รั ก ษาความปลอดภั ย เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร และอุ ป กรณ
ประกอบที่สามารถเคลื่อนยายได และหรืออยูนอกพื้นที่ควบคุม เมื่อถูกนําไปใชงานนอกสถานที่ตองกําหนดการ
ปฏิบัติในการใชงาน การยืม/คืน และอื่น ๆ ใหสอดคลองกับระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยอยางรัดกุม
ขอ ๗๘ ระบบไฟฟาและระบบปรับอากาศ จะตองมีความปลอดภัยและเหมาะสมโดยจัดให มี
ระบบไฟฟาสํารองเพื่อใชงานเมื่อไฟฟาขัดของ และระบบปรับอากาศสํารองเพื่อควบคุมและรักษาอุณหภูมิและ
ความชื้นของหองใหคงที่
ขอ ๗๙ ตองมีการปองกันรักษาความปลอดภัยระบบสายไฟและเคเบิล โดยเดินสายไฟฟาหรือ
สายเคเบิลผานทางชองทางพิเศษที่จัดไว ซึ่งจะตองเปนบริเวณที่บุคคลทั่วไปไมสามารถเขาถึงไดงาย
ขอ ๘๐ ตองมีมาตรการปองกันอัคคีภัยและภัยธรรมชาติ โดยจัดเตรียมอุปกรณใหพรอมใชงานได
ตลอดเวลา ตลอดจนจัดเตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ สําหรับการฟนฟูระบบ และสถานที่เก็บรักษาสํารองขอมูลที่
ปลอดภัยถามี

/ ๘๐.๑ การปองกัน...

- ๑๙ ๘๐.๑ การปองกันอัคคีภัย
บริเวณพื้นที่ซึ่งติดตั้งและจัดวางอุปกรณ จะตองมีการติดตั้งระบบดับเพลิง ซึ่งมี
คุณสมบั ติพิเ ศษในการดับเพลิ งได อย างรวดเร็ว และมีป ระสิทธิ ภาพ โดยไมกอใหเกิ ดความเสี ยหายกับอุป กรณ
ประเภทไฟฟา อิเล็กทรอนิกส หรือคอมพิวเตอร
๘๐.๒ การเก็บรักษาสื่อที่ใชเก็บขอมูล (Media Storage) จะตองถูกจัดเก็บอยางปลอดภัย
และมีระบบสํารองขอมูลที่มีประสิทธิภาพ
๘๐.๓ การทําลายสิ่งที่ไมใช
สื่อแมเหล็ก หรือสื่ออื่นที่ใชในการบันทึก หรือเก็บขอมูลที่ไมใชอีกตอไปจะตอง
ดําเนินการเพื่อไมใหมีการนําสื่อขางตนกลับมาใชหรือเรียกคนขอมูลไดอีก ทั้งนี้การทําลายสื่อแมเหล็กหมายรวมถึง
การเขียนขอมูลทับ (Overwrite) การทําลายดวยสนามแมเหล็ก (Degauss) หรือการทําลายทิ้ง (Destruct) ก็ได
ข อ ๘๑ จะต องมี แผนเตรี ย มรั บ สถานการณ ฉุ กเฉิ น ต า ง ๆ เช น แผนการพิ ทัก ษ รั ก ษาระบบ
สารสนเทศ แผนการเคลื่ อ นย า ย แผนการทํ า ลายระบบสารสนเทศในเวลาฉุ ก เฉิ น และแผนอื่ น ๆ ตามที่
ผูบังคับบัญชากําหนด
ขอ ๘๒ จัดใหมีเวร-ยามรักษาการณ และพิทักษรักษาระบบสารสนเทศ และมีการประชุมชี้แจง
เจ าหน าที่ รั กษาการณ ให ทราบถึ งขั้ น ตอนการตรวจการณ การพิสูจ นทราบฝาย และการเขาขัดขวางในพื้น ที่
รับผิดชอบอยางสม่ําเสมอ และใหมีการกํากับดูแลอยางเขมงวด
ขอ ๘๓ ใหใชระเบียบนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่
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