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คําสั่งองคการสุรา กรมสรรพสามิต
ที่ 113 /2551
เรื่อง นโยบายการรักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
องคการสุรา กรมสรรพสามิต
______________________________
เพื่อใหการดําเนินงานดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององคการสุราฯใหเปนไปดวยความ
มั่นคงปลอดภัยตอเนื่องรวมถึงการเสริมสราง พัฒนาการบริหารจัดการปองกันความเสียหาย หรือความสูญหาย
ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตลอดจนการรักษาขอมูลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และสนับสนุนการดําเนิน
กิจการขององคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนี้
หมวด 1 เจาหนาที่ผูดแู ลระบบองคการสุราฯ
1. นโยบายการรักษาความปลอดภัยของพืน้ ที่ (Physical Area Security )
1.1 แบงเขตของพื้นที่เพื่อกําหนดความปลอดภัยของพืน้ ที่ดังตอไปนี้
- พื้นที่ติดตั้ง PC Terminal
- พื้นที่สําหรับระบบเครือขายขอมูลคอมพิวเตอร
- พื้นที่ติดตั้งระบบและจัดเก็บขอมูล (Data Center Area)
1.2 ตองจัดใหมีกฎระเบียบปฏิบัติควบคุมการเขาและการออก พื้นที่ติดตั้งระบบและจัดเก็บขอมูล
1.3 การเขาและออกพื้นที่ปฏิบัติงาน พนักงาน องคการสุราฯ ตองแสดงสิทธิเขาถึงพื้นที่ปฏิบัติงาน มีการ
บันทึก Log การเขาปฏิบัติงาน สําหรับการตรวจสอบ สําหรับผูปฏิบัติงานชั่วคราว (Temporary Worker)
ที่ไมใชพนักงานองคการสุราฯ ใหปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของระบบ
2. นโยบายการรักษาความปลอดภัยของระบบเครือขาย (Network Security)
2.1 ระบบเครือขายภายใน (Local Area Network)
อุปกรณที่ทําหนาที่เชื่อมโยงกับระบบเครือขายโดยติดตั้งใชงานภายใน Local Area หรือเพื่อการทํางาน
ภายในองคการสุรา กรมสรรพสามิต ไดแก Router, Switching HUB กําหนดขอปฏิบตั ิในการ ใชงาน
ดังนี้
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2.1.1 อุปกรณ Router, Switching HUB และอุปกรณอื่น ๆ ที่ทําหนาที่เปนการขยายการ เชือ่ มโยง
เครือขายตองปด Service Port ที่ไมจําเปน และในการสงขอมูลการทํางานของอุปกรณเครือขาย
จะตองไมใชคา Default Community, Default Username และ Default Password เปนตน
2.1.2 การเชื่อมโยงเครือขายเพื่อใชระบบงานตาง ๆ จะสามารถกระทําไดเมือ่ ไดรับอนุญาตจาก
คณะทํางานดาน IT Security หรือผูดูแลเครือขายโดยความเห็นชอบของผูอํานวยการองคการ
สุราฯ การเชื่อมโยงเครือขายเองโดยพลการหากทําใหเกิดความเสียหายกับระบบเครือขายจะ
ไดรับการพิจารณาโทษ
2.1.3 ตองจัดใหมีแผนและดําเนินการบํารุงรักษาระบบเครือขายเพื่อใหอยูในสภาพที่พรอมใชงาน
2.1.4 ตองจัดใหมีระบบจายไฟฟาสํารองหรือ UPS เพื่อใหระบบสามารถทํางานไดตอเนื่อง
2.1.5 IP address ภายในของระบบงานเครือขายภายในขององคกร จําเปนตองมีการปองกันมิให
หนวยงานภายนอกที่เ ชื่อมตอสามารถมองเห็นได เพื่อเปนการป องกั นไมใ หบุ คคลภายนอก
สามารถรูขอมูลเกี่ยวกับโครงสรางของระบบเครือขายและสวนประกอบของหองคอมพิวเตอรแม
ขายไดโดยงาย
2.1.6 ตองจัดทําแผนผังระบบเครือขาย (Network Diagram) ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตของ
เครือขายภายในและเครือขายภายนอก และอุปกรณตางๆ พรอมทั้งปรับปรุงใหเปนปจจุบันอยู
เสมอ
2.2 ระบบ Remote Access
อุปกรณ Remote Access Server (RAS) ที่ติดตั้งใชงานใน Remote Area หรือเพื่อการทํางานกับหนวยงาน
ภายนอก ไดแก Remote Access Server (RAS) กําหนดขอปฏิบัติในการใชงาน ดังนี้
2.2.1 อุปกรณ RAS จะตองทํา Harden และบันทึกการทํา Configuration Set up ของอุปกรณ RAS ทุก
ครั้งที่ติดตั้งหรือเปลี่ยนแปลง
2.2.2 เมื่อทําการทดสอบการใชงานอุปกรณ RAS แลว User/Password ที่ใชงานทดสอบเมือ่ เสร็จงาน
แลวใหทําการลบทิ้งทันที
2.2.3 อุปกรณ RAS ที่สามารถ Management ทาง Remote Terminal ไดจะตองไมมีคา Default
Community, Default Username และ Default Password
3. นโยบายการรักษาความปลอดภัยของ Host (Host Security)
3.1 การรักษาความปลอดภัยของ Server
3.1.1 ผูดูแลระบบตองไมใช Default Username/Default Password
3.1.2 ตอง Harden และบันทึกการConfiguration Set up ของอุปกรณ Server ทุกครั้งที่ติดตัง้ หรือ
เปลี่ยนแปลง
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3.1.3 กําหนดการใชงาน Service Port ใหเปด Service Port ที่จําเปนเทานั้น สวนที่ไมใชงานใหปด
ทั้งหมดและตองมีบันทึกการติดตั้ง Service Patch ทุกครั้ง
3.1.4 ตองไมเปดเผย OS Version, Service Port และ Service Patch Version ใหบุคคลที่ไมเกี่ยวของ
ทราบ
3.1.5 การ Login ใชงานที่ Console นั้นเมื่อจบการทํางานแลวตอง Log off User นั้นโดยทันที
3.1.6 ผูดูแลระบบจะตองทําการสํารองขอมูลและระบบปฏิบัตกิ ารอยางนอยทุกเดือน และทดสอบการ
สํารอง ขอมูลอยางนอยปละ 1 ครั้ง โดยสอดคลองกับระดับความสําคัญของระบบ
3.2 การรักษาความปลอดภัยของ PC Terminal
3.2.1 เครื่อง PC Terminal ตองตั้งชื่อเครื่องทุกเครื่องที่ติดตอกับเครือขาย
3.2.2 กําหนดการใชงาน Protocol บน เครื่อง PC Terminal ตองใชติดตั้ง Protocol เฉพาะที่ทาํ งาน
รวมกับ Server เทานั้น
3.2.3 การเชื่อมโยง PC Terminal กับเครือขายจะตองอยูภ ายใตมาตรฐานการเชื่อมโยงเครือขาย
ที่ใชงานรวมกัน
3.2.4 การใชงาน Remote Terminal Console เมื่อไมใชงานแลวจะตอง Log off ทุกครั้ง
3.3 การรักษาความปลอดภัย Software
3.3.1 พนักงานตองใชคอมพิวเตอรซอฟตแวรตามมาตรฐานที่องคการสุราฯ กําหนด กรณีที่นํา
ซอฟตแวรนอกเหนือจากมาตรฐานมาใช พนักงานตองรับผิดชอบในผลเสียที่เกิดขึ้นกับ
องคการสุราฯ
3.3.2 พนักงานไมมีสิทธิ์ในการติดตั้งหรือรื้อถอนซอฟตแวรที่องคการสุราฯ ติดตั้งใหเปน
อันขาดหากกระทําโดยพลการและเกิดความเสียหายกับองคการสุราฯตองไดรับโทษ
หมวด 2 พนักงานเจาหนาทีอ่ งคการสุราฯ
4. นโยบายการรักษาความปลอดภัยของขอมูล
4.1 การเขาถึงขอมูลตองไดรับการอนุญาตจากเจาของขอมูลเทานั้น
4.2 ขอมูลที่เปนความลับตองรักษาระดับความลับของขอมูล ตรวจสอบระบบรักษาความลับของ
ขอมูลที่มีความสําคัญตอการบริหารและการดําเนินการขององคกร
4.3 หามทําการสําเนา พิมพขอมูลที่เปนความลับ ไมวากรณีใด เวนแตไดรบั อนุญาตจากเจาของ
ขอมูลหรือผูอํานวยการองคการสุรา เทานั้น
ขอมูลที่เปนความลับ หมายความวา ขอมูลที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานขององคการสุราฯ
4.4 ตองจัดใหมีแผนการสํารองขอมูลเมื่อระบบถูกบุกรุกและแกไขขอมูล
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4.5 องคการสุราฯ มีสิทธิที่จะตรวจสอบขอมูล โปรแกรม หรือ เอกสารอิเล็กทรอนิกสอื่น ๆ ที่
พนักงานหรือผูปฏิบัติงานนํามาจัดเก็บไวในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององคการสุราฯ
เพื่อใหสอดคลองกับกฎหมาย ศีลธรรม และระเบียบปฏิบัติขององคการสุราฯ หรือเพื่อการ
ดําเนินการทางวินยั และกฎหมาย
5. นโยบายการใชรหัสผาน (Password)
5.1 พนักงานตองใช Password ที่เปนของตนเองในการแสดงตนเขาใชงานหรือปฏิบัติงานใน
ระบบขอมูลตามสิทธิที่ไดรับเทานั้น
5.2 พนักงานทีไ่ ดรับ Password ในครั้งแรก ตองเปลี่ยน Password ใหมใหเปนความลับเฉพาะตัว
และตองทําการเปลี่ยน Password ใหมทนั ที หาก Password ถูกเปดเผย
5.3 พนักงานตองเปลี่ยน Password ทุก ๆ 90 วัน หรือตามระยะเวลาที่กําหนด และในการเปลี่ยน
Password ใหมในแตละครั้งจะตองไมนํา Password ที่หมดอายุแลวมาใชซ้ําอีก
5.4 พนักงานตองทําการ Log out ออกจากระบบคอมพิวเตอรทันทีเมื่อเลิกใชงาน หรือเมื่อไมอยูที่
หนาจอคอมพิวเตอรนานเกิน 10 นาที ให Screen Saver ควบคุมหนาจอคอมพิวเตอรดวย
Password
5.5 หากพนักงานพบเหตุที่กอใหเกิดความสงสัยวาถูกผูอื่นนํา Password ไปใชใหแจงคณะทํางาน
ดาน IT Security
6. นโยบายการใชอินเตอรเน็ต
6.1 พนักงานตองไมใชอินเตอรเน็ตในเครือขายขององคการสุราฯ เพื่อหาประโยชนในเชิงธุรกิจ
เปนการสวนตัว หรือเพื่อการเขาสู Web Site ที่ไมเหมาะสม เชน Web Site ที่ขัดตอศีลธรรม
อันดี Web Site ที่มีเนื้อหาตอตานชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย หรือ Web Site ที่เปนภัยตอ
สังคม รวมถึงลามกอนาจาร เปนตน
6.2 พนักงานตองไมเผยแพรขอมูลที่เปนการหาประโยชนสวนตัวหรือขอมูลที่ไมเหมาะสมทาง
ศีลธรรม หรือขอมูลที่ละเมิดสิทธิของผูอื่นหรือขอมูลที่อาจกอความเสียหายใหกับองคการสุราฯ
6.3 พนักงานมีหนาที่ตองรายงานตอคณะทํางานดาน IT Security ทันที หากพบเห็นการใช
อินเตอรเน็ตในเครือขายขององคการสุราฯ ไปในทางทีไ่ มเหมาะสม หรือพบเห็นการบุกรุก
หรือการละเมิดสิทธิขององคการสุราฯ เชน เลนเกมส หรือสงขอมูลลูกคาองคการสุราฯให
บุคคลภายนอก
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6.4 การเชื่อมตอเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อเขาใชงานอินเตอรเน็ต ตองเชื่อมตอผานระบบรักษาความ
ปลอดภัยที่องคการสุราฯ จัดสรรไวเทานั้น (ซึ่งจะผาน Proxy, Firewall, IDS เปนตน) หาม
พนักงานทําการเชื่อมตอเขาสูเครือขายอินเตอรเน็ตโดยตรงโดยผานชองทางอื่น เชน Dial up
Modem เวนแตวาจะไดรับอนุญาตเปนกรณีพิเศษ
6.5 ใหใชเฉพาะเครื่อง PC Terminal ที่กําหนดใหใชอินเตอรเน็ตเทานั้น หามใชเครื่องที่เขาสู
ระบบงานองคการสุราฯเขาอินเตอรเน็ตเปนอันขาด
6.6 การเขาสูระบบงานเครือขายภายในองคกร โดยผานทางอินเทอรเน็ตจําเปนตองมีการ ลอกอิน
และตองมีการพิสูจนยนื ยันตัวตน (Authentication) เพื่อตรวจสอบความถูกตอง
7. นโยบายการรับ – สงจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-Mail)
7.1 พนักงานควรระมัดระวังในการใช E-Mail เพื่อไมใหเกิดความเสียหายองคการสุราฯ หรือ
ละเมิดสิทธิ หรือสรางความรําคาญตอผูอื่น หรือผิดกฎหมาย หรือละเมิดศีลธรรม และไม
แสวงหาผลประโยชนหรืออนุญาตใหผูอื่นแสวงหาประโยชนในเชิงธุรกิจจากการใช E-Mail
ในระบบขององคการสุราฯ
7.2 พนักงานตองรับผิดชอบในขอความ รูปภาพ เสียง หรือแฟมขอมูลที่สงออกจากเครื่อง
คอมพิวเตอรของพนักงานนัน้ ทั้งหมด
7.4 กอนที่จะ Download ไฟลจาก E-Mail ตองทําการ Scan Virus กอนทุกครั้ง
8. นโยบายการปองกันไวรัสคอมพิวเตอร
8.1 หามพนักงานนําคอมพิวเตอร อุปกรณ ซอฟตแวร หรือขอมูลที่ไมมั่นใจวาติดไวรัส
คอมพิวเตอร มาติดตั้งหรือใชงานในองคการสุราฯ เวน แตคอมพิวเตอร อุปกรณ ซอฟตแวร
นั้นไดผานการตรวจสอบจากองคการสุราฯแลวเทานัน้
8.2 พนักงานควรทําการสํารองขอมูลสําคัญที่อยูบนเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลไว เชน
CD-RW หรือ Flash Drive เพื่อลดปญหาการกูคืนสภาพขอมูลที่ถูกทําลายโดยไวรัส
คอมพิวเตอร
8.3 หามพนักงานปรับแตง หรือยกเลิกการทํางานของคอมพิวเตอรซอฟตแวร ปองกันไวรัสที่
ติดตั้งใชงานในเครื่องคอมพิวเตอรตามที่องคการสุราฯจัดหาให
8.4 พนักงานควรมีสวนรวมในการบํารุงรักษาซอฟตแวรปอ งกันไวรัสที่ใช โดยตรวจสอบวามี
การ Update ซอฟตแวรปองกันไวรัสใหทันสมัยอยางสม่ําเสมอ และแจงใหผูดแู ลระบบ
ทราบหากไมสามารถ Update ซอฟตแวรปองกันไวรัสใหทันสมัยได
8.5 พนักงานควรแจงใหผูดูแลระบบทราบ เมือ่ พบวาคอมพิวเตอรหรือซอฟทแวรทใี่ ชมี
พฤติกรรมผิดไปจากปกติ หรือเมื่อมีสงสัยวามีการติดไวรัสคอมพิวเตอร
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9. นโยบายการปฏิบัตติ ามขอกําหนด (Compliance)
9.1 องคการสุราฯ ตองเก็บ Log file การจราจรคอมพิวเตอรไมต่ํากวา 90 วัน
9.2 หามตัดตอภาพ ปรับเปลี่ยน แกไขขอมูล บางสวน หรือทั้งหมด กอนไดรับอนุญาตจาก
เจาของขอมูลหรือกระทํากับขอมูลอันเปนการสรางความเสียหายแกผูอื่นโดยเด็ดขาด
ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ 17

กันยายน 2551

เปนตนไป

สั่ง ณ วันที่ 17 กันยายน 2551

(นายอิทธิเทพ วิเศษสมิต)
ผูอํานวยการองคการสุรา

