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บริษัท นามยง เทอรมินลั จํากัด (มหาชน) ไดจดั ใหมีการใชระบบเครือขายคอมพิวเตอร เพื่อใหการปฏิบัติงานของ
พนักงานมีความสะดวกรวดเร็ว และใหบริการที่มีประสิทธิภาพตอลูกคา นอกจากนี้ยังมีการเชื่อมตอระบบเครือขายจากภายใน
บริษัทฯ กับหนวยงานดานนอก หรือ เชื่อมตอกับบริษัทของลูกคาโดยตรง เพื่อสรางความสะดวกตอลูกคาผูม าใชบริการ ดังนั้น
เพื่อใหการใชเครือขายคอมพิวเตอรเปนไปดวยความเรียบรอยและเหมาะสมตอการใชงานและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อปองกัน
ปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใชงานระบบเครือขายอยางไมถูกตอง จึงเห็นสมควรวางระเบียบไวดังนี้
บทที่ 1 คํานิยาม
" องคกร หรือ บริษัท "

หมายถึง บริษัท นามยง เทอรมินลั จํากัด (มหาชน) (สํานักงานแหลมฉบัง และ สํานักงานกรุงเทพ)

" เครือขายคอมพิวเตอร "

หมายถึงระบบการเชื่อมโยงคอมพิวเตอรภายในบริษัทฯ และการเชื่อมโยงคอมพิวเตอรจากภายใน
บริษัทฯ กับ หนวยงานภายนอกบริษัทฯ

" ผูบังคับบัญชา "

หมายถึง ผูมีอํานาจสั่งการตามโครงสรางของบริษัทฯ

" ผูรับจางชวง "

หมายถึง บริษัท ที่ไดทําสัญญาขอตกลงกับบริษัทฯ ในการปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย

" พนักงาน "

หมายถึง บุคคลที่บริษัทฯ ไดรับเขาทํางานตามหนวยงานตาง ๆ ซึ่งประกอบดวยพนักงานประจําและ
พนักงานชั่วคราว พนักงานรายวัน

" ขอมูล "

หมายถึง สิ่งที่สื่อความหมายใหรับรูถึงเรื่องราว ขอเท็จจริง อันประกอบดวย เอกสาร แฟม รายงาน
หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถาย ฟลม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยใชเครื่อง
คอมพิวเตอร หรือวิธีอื่นใดที่ทําใหสิ่งที่บันทึกไวปรากฎได

" ผูดูแลระบบคอมพิวเตอร " หมายถึง พนักงานที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชาใหมีหนาที่ดูแล รักษาเครือขายคอมพิวเตอรซึ่ง
สามารถเขาถึงโปรแกรมเครือขายคอมพิวเตอร เพื่อจัดการฐานขอมูล (Database) ระบบเชื่อมโยง
เครือขาย (Network)
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บทที่ 2 ขอปฏิบัติของพนักงานที่ใชงานเครือขายคอมพิวเตอร
1. พนักงานผูใชงานระบบเครือขายจะตองไดรับอนุญาตจากผูด ูแลระบบคอมพิวเตอร โดยกําหนดใหมชี ื่อผูใชงาน (User
Name) รหัสผาน (Password) โดยผูใชงานแตละคนมีบญ
ั ชีผูใชงาน (User Name) เปนของตัวเอง หามใชรวมกับผูอื่น
รวมทั้งหามนํามาเผยแพร แจกจาย ทําใหผูอื่นไดรับรูร หัสผาน (Password)
2. ผูใชงานจะตองรับผิดชอบตอการกระทําใด ๆ ที่เกิดจากบัญชีผูใชงาน (User Name) ไมวาการกระทํานั้นเกิดจากผูใชงาน
เองหรือไมกต็ าม
3. ผูใชงานจะตองใชบัญชีรายชื่อ (User Name) และรหัสผาน (Password) ทุกครั้งเมื่อเขาใชระบบสารสนเทศของบริษัทฯ
หากมีปญหาการใชงานผูใชงานจะตองแจงใหผูดูแลระบบคอมพิวเตอรทราบทันที
4. เมื่อพนักงาน หรือ ผูรับจางชวง ลาออกจากการปฏิบตั ิงานกับบริษัทฯ ฝายบุคคลจะตองทําหนังสือแจง ผูดูแลระบบ
คอมพิวเตอรทันที เพื่อทําการยกเลิกบัญชีชื่อผูใชงาน (User Name) ออกจากระบบเครือขาย
5. เมื่อผูใชงานเลิกใชงานจะตองทําการล็อคออกจากหนาจอทุกครั้ง (Log Out)
6. พนักงานควรใชระบบเครือขายอยางมีประสิทธิภาพ เชน ไม Download, Upload ไฟลขอมูลที่มีขนาดใหญทีไมจําเปนตอ
บริษัทฯ และไมควรปฏิบตั ิในเวลาทํางานซึ่งมีการใชเครือขายอยางหนาแนน
7. พนักงานตองใชคําสุภาพ และถูกตองตามขอปฏิบัติการใชเครือขาย เชน ไมสง E-Mail แบบกระจายไปถึงบุคคลอื่นทีไ่ ม
เกี่ยวของ หรือไมสง E-Mail ที่ไมเกี่ยวของกับการทํางาน เปนตน
8. พนักงานผูใชระบบเครือขายคอมพิวเตอรตองไมปฏิบัตดิ ังตอไปนี้
- การกระทําผิดกฎหมาย หรือ กอใหเกิดความเสียหายตอผูอื่น
- การกระทําที่ขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี
- เปดเผยขอมูลที่เปนความลับแกบุคคลหรือองคกรอื่น ๆ ไมวาจะเปนขอมูลของบริษัทฯ หรือ บุคคลภายนอก
- การกระทําการอันมีลักษณะละเมิดทรัพยสินทางปญญาขององคกร หรือ บุคคลอื่น
- การรับหรือสงขอมูลที่กอใหเกิดความเสียหายแกบริษัทฯ เชน ขอมูลที่มีลักษณะเปนการละเมิดหรือขัดตอกฎหมาย
หรือ ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น
- แสดงความคิดเห็นสวนบุคคลในเรื่องเกี่ยวของกับการดําเนินงานบริษัทฯ ไปยังที่อยูเว็บ (Website) ใด ๆในลักษณะที่
กอใหเกิดความคาดเคลื่อนจากความเปนจริง หรือ ทําใหบริษัทฯ เสียหาย
9. พนักงานผูใชระบบเครือขายภายใตกฎระเบียบนีฝ้ าฝนขอกําหนดซึ่งอาจกอใหเกิดความเสียหายตอบริษัทฯ หรือ บุคคล
อื่นใด ทางบริษัทฯ จะดําเนินการทางวินัยและกฎหมายแกพนักงานที่ฝาฝนตามความเหมาะสม
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บทที่ 3 การปองกันโปรแกรมไมประสงคดี (Preventive Malwares)
1. เพื่อความปลอดภัยในการใชเครือขายคอมพิวเตอรโดยสวนรวม พนักงานจะตอง
- ไมติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอรที่สามารถใชตรวจสอบขอมูลบนเครือขายคอมพิวเตอร เวนแตจะไดรบั อนุญาตเปนลาย
ลักษณอักษรจากผูบังคับบัญชาตนสังกัด
- ไมติดตั้งอุปกรณคอมพิวเตอรหรือโปรแกรมคอมพิวเตอรอื่นใดเพิม่ เติมในเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลของบริษัทฯ
เพื่อใหบุคคลอื่นใชงานเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลหรือเครือขายคอมพิวเตอรของบริษัทฯได
- ปดเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลที่ตนเองดูแลอยูเมื่อใชงานประจําวันเสร็จสิ้น หรือ ยุติการใชงาน เวนแตเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขาย (Server) ที่ตองใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง
- ขอมูล ไฟล ซอฟตแวร ที่ไดรับจากผูใชงานอื่น หรือหนวยงานภายนอกตองไดรับการตรวจสอบไวรัสคอมพิวเตอรและ
โปรแกรมไมประสงคดีกอนนํามาใชงาน หรือเก็บบันทึกทุกครั้ง เพื่อปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
- ผูใชงานตองพึงระวังไวรัสคอมพิวเตอร และโปรแกรมไมประสงคดตี ลอดเวลา รวมทั้งเมื่อพบสิ่งผิดปกติ ผูใชงานตอง
แจงเหตุแกผดู ูแลระบบ
- เมื่อพบหรือสงสัยวาเครื่องคอมพิวเตอรตดิ ไวรัส ผูใชงานตองไมเชื่อมตอเครื่องคอมพิวเตอรเขาสูระบบเครือขาย และ
ตองแจงแกผูดูแลระบบ เพื่อตรวจสอบและกําจัดไวรัสคอมพิวเตอรโดยเร็วทีส่ ุด
- ลบขอมูลที่ไมจําเปนตอการใชงานออกจากเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลอยางสมํ่าเสมอ
- ใหความรวมมือและอํานวยความสะดวกแกผดู ูแลระบบเครือขายคอมพิวเตอร ในการตรวจสอบระบบความปลอดภัย
ของเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล
2. คอมพิวเตอรของผูใชงานติดตั้งโปรแกรมปองกันไวรัสคอมพิวเตอร (Antivirus) ตามที่ผูดูแลระบบจัดหาอยางถูกตอง
3. หามทําการเผยแพรไวรัสคอมพิวเตอร มัลแวร หรือโปรแกรมอันตรายใด ๆ ที่กอใหเกิดความเสียหายตอบริษัทฯ
4. ผูดูแลระบบ (System Administrator) มีการติดตั้งระบบไฟรวอลล (Firewall) ระหวางการเชื่อมตอเครือขายของ
บริษัทฯ กับหนวยงานภายนอก
5. ผูดูแลระบบ (System Administrator) ตองควบคุมไมใหบคุ คลหรือหนวยงานขางนอกที่ไมไดรับอนุญาต ใชเครือขายเขา
สูระบบ Internet, E-Mail เวนแตจะไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชา
6. ผูดูแลระบบมีสิทธิที่จะระงับหรือ หยุดการใชงานเครื่องคอมพิวเตอรเครือขาย ที่มีพฤติกรรมการใชงานผิดนโยบาย หรือ
เกิดจากการทํางานของโปรแกรมที่มีความเสี่ยงตอความปลอดภัย จนกวาจะไดรับการแกไข
7. การเชื่อมตอในลักษณะของการ Remote Login จากภายนอกมายังเครือขายบริษัทฯ จะตองบันทึกรายการของการ
ดําเนินงาน และตองไดรับความเห็นชอบจากผูบังคับบัญชากอน
8. ผูละเมิดนโยบายการปองกันโปรแกรมไมประสงคดี จะถูกระงับการใชงานทันที
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บทที่ 4 นโยบายความมั่นคงปลอดภัยของเครือขายและเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Network and Server Policy)
1. กําหนดใหมีมาตรการควบคุมการเขาและออกหองคอมพิวเตอรแมขา ย (Server) ตองมีการจดบันทึกไวทุกครั้ง กรณี
บุคคลภายนอกเขาและออกจะตองมีเจาหนาที่สารสนเทศดูแลอยางใกลชิด
2. ผูดูแลระบบ (System Administrator) ตองกําหนดสิทธิการการใชงานเพื่อควบคุมใหสามารถใชงานเฉพาะระบบ
เครือขายที่ไดรับอนุญาตเทานั้น
3. ทุกเสนทางเชื่อมตอ Internet และ บริการ Internet ที่ไมอนุญาตตามนโยบายจะตองถูกบล็อก (Block) โดยไฟรวอลล
(Firewall)
4. ผูดูแลระบบจะตองทําการตรวจสอบขอมูลการใชงานหรือเชื่อมตอทางคอมพิวเตอร (Log) เปนประจําและตองเก็บรักษา
ขอมูล (Log) ไวตามกฏหมายที่กําหนดไวอยางนอย 90 วัน
5. เครื่องคอมพิวเตอรเครือขายสวนบุคคล แตละเครื่องกําหนดใหมผี ูรบั ผิดชอบประจําเครื่อง หามบุคคลภายนอก หรือ ผู
ที่ไมเกี่ยวของใชงาน
6. ไมอนุญาตใหบุคคลใดทําการเคลื่อนยายคอมพิวเตอร หรือ อุปกรณตอพวงโดยพลการ เพราะอาจทําความเสียหายตอ
อุปกรณอื่น ๆ ไดหากตองการเคลือ่ นยายตองแจงผูดูแลระบบใหอนุญาตกอน
7. หามผูใชระบบเครือขายนําบุคคลภายนอก หรือ ผูทไี่ มเกี่ยวของ ทําการแกไข ติดตั้งอุปกรณ คอมพิวเตอร Software
หรือ Hardware โดยเด็ดขาด หากไมไดรับอนุญาตจากผูดูแลระบบ
8. ไมอนุญาตใหผูใชงานคอมพิวเตอรเครือขาย ทําการเชื่อมตอเครือขาย Internet นอกเหนือจากเครือขายที่ผูดูแลระบบ
กําหนดไว
9. การรับสงขอมูลสําคัญผานระบบเครือขายสาธารณะ ควรไดรับการเขารหัส (Encryption) ที่เปนมาตรฐานสากล เชน SSL
VPN หรือ XML Encryption เปนตน

บทที่ 5 นโยบายความปลอดภัยการสํารองขอมูล (Backup Policy)
1. ใหมีการจัดเก็บสํารองขอมูล (Backup Data) และ ซอฟตแวร (Backup Software) ใหทันสมัยอยูตลอดเวลา และ
จัดเก็บไวในที่ปลอดภัย ไมเสี่ยงตอการรั่วไหลของขอมูล
2. กําหนดใหมีขั้นตอนการปฏิบตั ิการสํารองขอมูล และ การกูคืนขอมูล อยางเปนระบบและถูกตอง
3. การสํารองขอมูลจะตองมีการจดบันทึกรายละเอียดการสํารองใหชัดเจนเพื่อความสะดวกในการเรียกใชงาน เชน วันที่,
เวลา, ผูส ํารองขอมูล
4. กําหนดใหมีการทดสอบขอมูลสํารองอยางสมํา่ เสมอ เพื่อใหแนใจวาสามารถใชงานได
5. ตองกําหนดแผนเตรียมความพรอมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินใหสามารถกูร ะบบกลับมาไดภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
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บทที่ 6 นโยบายความปลอดภัยของอินเตอรเน็ต และ อีเมล (Internet Security and E-Mail Policy)
1. ผูที่มีสิทธิ์ใชระบบ Internet หรือ E-Mail ตองทําเรื่องขออนุญาตผูจดั การฝายตนสังกัดกอน จากนั้นจึงสงเรื่องตอให
ผูจัดการฝายสารสนเทศอนุญาตตอไป เพื่อกําหนดบัญชีชื่อผูใชงาน (User Name) และ รหัสผาน (Password)
2. ไมอนุญาตใหใช Internet ของบริษัทฯ หาประโยชนเชิงพาณิชยเปนการสวนบุคคล
3. ไมอนุญาตใหเขาสูเว็บไซต (Website) ที่ขัดตอศีลธรรม หรือ เว็บไซตที่เปนภัยตอสังคม หรือ ละเมิดสิทธิผูอื่น หรือ
ขอมูลที่กอใหเกิดความเสียหายตอบริษัทฯ
4. หามเปดเผยขอมูลสําคัญที่เปนความลับเกีย่ วกับบริษัทฯ ที่ยังไมไดประกาศอยางเปนทางการผานระบบอินเทอรเน็ต
(Internet)
5. การดาวนโหลดขอมูล (Download) จากระบบ Internet ตองไมละเมิดลิขสิทธิ์ผูอื่น และ อนุญาตใหดาวนโหลดขอมูล
(Download) เฉพาะที่เกี่ยวของกับการทํางาน หรือ เพื่อหาความรูทวั่ ไปเทานั้น
6. การใชงานโปรแกรมสนทนาทาง Internet ตองไมเปดเผยขอมูลสําคัญของบริษัทฯ และไมละเมิดสิทธิ์ผูอื่น ไมใชถอยคําที่
ไมสภุ าพ ไมใชถอยคําที่ยั่วยุใหราย ที่จะทําใหเกิดความเสื่อมเสียตอหนวยงาน หรือ ทําลายความสัมพันธกับบุคคลใน
บริษัทฯ
7. ไมอนุญาตใหพนักงาน Download โปรแกรม ผานทาง Internet หากไมไดรับอนุญาตจากผูดูแลระบบ
8. หลังจากใชงานระบบอินเทอรเน็ต (Internet) เสร็จแลวใหปด เว็บเบราวเซอร (Web Browser) เพื่อปองกันบุคคลอื่นเขา
ไปใชงาน
9. ไมควรสง E-Mail ใหกับผูที่ไมเกีย่ วของ, หรือ E-Mail ที่มีรูปภาพ ขอความที่ผิดตอกฎหมาย
10. การสงขอมูลที่เปนความลับ ไมควรระบุบความสําคัญของขอมูลลงในหัวจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail)
11. ไมควรใชที่อยูจดหมายอิเล็คทรอนิคส (E-mail address) ของผูอื่น เพื่ออานหรือรับหรือสงขอความ ยกเวนแตไดรบั การ
ยินยอมจากเจาของ และใหถือวาเจาของ E-mail เปนผูรับผิดชอบตอการใชงาน E-mail ของตน
12. ควรทําการตรวจสอบเอกสารแนบจาก E-mail กอนทําการเปด เพื่อตรวจสอบไฟลโดยใชโปรแกรมปองกันไวรัส เปนการ
ปองกันในการเปดไฟลที่เปน Executable file เชน .exe .com เปนตน
13. ควรลบ E-mail ที่ไมตองการออกจากระบบเพื่อลดปริมาณการใชเนื้อที่ในระบบ E-mail
12. ผูละเมิดนโยบายความปลอดภัยของอินเตอรเน็ต และ อีเมล (Internet Security and E-Mail Policy) จะถูกระงับการ
ใชงาน Internet หรือ E-Mail ทันที
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บทที่ 7 นโยบายความมั่นคงปลอดภัยของการควบคุมการเขาถึงระบบ (Access Control Policy )
1. ใหมีการใชงานเครื่องมือหรืออุปกรณในการควบคุมการเขาออกหองแมขาย (Server) ดวย เครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือ
อยางอื่นที่เหมาะสม
2. ใหมีการเก็บบันทึกการเขาออกหองแมขาย (Server) เพื่อเปนหลักฐานในการตรวจสอบ
3. เมื่อมีบุคคลภายนอกตองการเขามายังหองแมขาย ตองมีการขออนุญาตจากผูม ีหนาที่รับผิดชอบ และมีเจาที่หนาที่
สารสนเทศอยูดวย
4. ผูดูแลระบบ (System Administrator) ตองกําหนดสิทธิ์การเขาถึงขอมูล และระบบใหเหมาะสมกับการเขาใชงานของ
ผูใชงานระบบและหนาที่ความรับผิดชอบของเจาหนาที่ในการปฏิบตั ิงานกอนเขาใชระบบสารสนเทศ รวมทั้งมีการ
ทบทวนสิทธิ์การเขาถึงอยางสมํ่าเสมอ
5. ผูดูแลระบบ (System Administrator) เทานั้นที่สามารถแกไขเปลี่ยนแปลงสิทธิ์การเขาถึงขอมูลและระบบสารสนเทศได
5. ผูใชงานตองไดรับการตรวจพิสูจนตัวตนทุกครั้งเมื่อทําการ Log-on เขาสูระบบสารสนเทศ
6. รหัสผานถือเปนขอมูลลับ และเปนหนาที่ของผูใชงานทุกคนที่ตองเก็บรักษารหัสผานอยางมั่นคงปลอดภัย หามใช
Account รวมกันหรือใหผูอื่นเขาใชงาน Account ของตนโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ รวมถึงสมาชิกใน ครอบครัวเมื่อผูใชงานนํา
งานกลับไปทําที่บานดวย
7. ผูใชงานตองรับผิดชอบตอการกระทําใด ๆ ที่กระทําผาน User ID และรหัสผานของตนทั้งหมด
8. หากผูใชงานสงสัยวา User ID หรือรหัสผานของตนถูกลวงละเมิด ใหผูใชงานแจงเหตุตอผูดูแลระบบ (System
Administrator) และทําการเปลีย่ นแปลงรหัสผานทั้งหมดทันที
9. การลงทะเบียนผูใชงานใหม ตองกําหนด ใหมีระเบียบปฏิบัติอยางเปนทางการเพื่อใหสามารถใชงาน ระบบสารสนเทศ
และระบบเครือขายคอมพิวเตอร ในกรณีที่ผูใชงานสิ้นสุดสถานภาพตองยกเลิกสิทธิ์การใชงานออกจากระบบทันที
บทที่ 8 ความมั่นคงปลอดภัยสําหรับกระบวนการในการพัฒนาระบบ (Security in Development and Support
Processes)
1. ใหมีการควบคุมการเปลี่ยนแปลงแกไขซอฟตแวร เชน คําขอใหแกไขตองมาจากผูที่มสี ิทธิ์, ตองมีการอนุมัตคิ ําขอโดยผูมี
อํานาจ , ตองมีการควบคุมผลขางเคียงที่อาจเกิดขึ้นหลังจากมีการแกไข , เมื่อแกไขเสร็จแลวตองมีการตรวจรับจากผูมี
อํานาจ
2. เมื่อระบบปฏิบัติการมีการแกไขหรือเปลี่ยนแปลงซอฟตแวรตาง ๆ จะตอง ตรวจสอบและทดสอบวาไมมีผลกระทบ
ตอการทํางานและความมั่นคงปลอดภัย
3. จัดเก็บโปรแกรม Version กอนการเปลีย่ นแปลงไวใชงาน หรือมีกระบวนการถอยกลับสูสภาพเดิมของระบบงาน ใน
กรณีระบบงานผิดพลาด หรือไมสามารถใชงานได
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