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สารบัญ
๑. แนวปฏิบัติการควบคุมการเข้าถึงและควบคุมการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย
และระบบสารสนเทศ
๑.๑ การควบคุมการเข้าถึงและควบคุมการใช้งานระบบสารสนเทศ (Access Control)
๑.๒ การบริหารจัดการการเข้าถึงของผู้ใช้งาน (User Access Management)
๑.๓ การกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน (User Responsibilities)
๑.๔ การควบคุมการเข้าถึงเครือข่าย (Network Access Control)
๑.๕ การควบคุมการเข้าถึงระบบปฏิบัติการ (Operating System Access Control)
๑.๖ การควบคุมการเข้าถึงโปรแกรมประยุกต์หรือแอพพลิเคชั่นและสารสนเทศ
(Application and Information Access Control)
๑.๗ การควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN Access Control)
๑.๘ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม
(Physical and Environmental Security)
๑.๙ การเข้าถึงเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server Access Control)
๑.๑๐ การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา
(Mobile Device)
๑.๑๑ การบริหารจัดการการเข้าถึงข้อมูลตามระดับชั้นความลับ
(Information Classification)
๑.๑๒ การควบคุมการใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail)
๑.๑๓ การใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)
๑.๑๔ การใช้งานอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุก (Firewall)
๑.๑๕ การใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network)
๑.๑๖ การจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (Log Files)
๑.๑๗ นโยบายการเข้ารหัสข้อมูลและการบริหารจัดการกุญแจเข้ารหัสข้อมูล
(Cryptographic Control)
๑.๑๘ นโยบายการดาเนินงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก
(Supplier relationship Management)
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๒. แนวปฏิบัติระบบสารองของสารสนเทศ และแผนเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉิน

๒๗

๓. แนวปฏิบัติการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศ

๒๙

๓ | แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของกรมสรรพสามิต

๑. แนวปฏิบัติการควบคุมการเข้าถึงและควบคุมการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย
และระบบสารสนเทศ
เพื่อกาหนดเป็น มาตรการ มิให้ บุคคลที่ไม่มีห น้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าถึงและใช้ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ระบบเครื อ ข่ า ย และระบบสารสนเทศ ของกรมสรรพสามิ ต โดยไม่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าต รวมทั้ ง จ ากั ด สิ ท ธิ
ในการเข้ า ถึ ง เพื่ อ ให้ ส ามารถตรวจสอบ ติ ด ตาม พิ สู จ น์ ตั ว บุ ค คลได้ โดยมอบหมายให้ ศู น ย์ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ และผู้ดูแลระบบที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้รับผิดชอบ โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
๑.๑ การควบคุมการเข้าถึงและควบคุมการใช้งานระบบสารสนเทศ (Access Control)
๑.๑.๑ จั ด ท าบั ญ ชี สิ น ทรั พ ย์ ห รื อ ทะเบี ย นสิ น ทรั พ ย์ การจ าแนกกลุ่ ม ทรั พ ยากรของระบบหรื อ
การทางาน โดยให้กาหนดกลุ่มผู้ใช้งานและสิทธิของกลุ่มผู้ใช้งาน
(๑) การบริ ห ารจั ดการสิ นทรัพย์ โดยผู้ ดูแลระบบ ทาการส่ งข้อ มูล รายละเอียดรายการ
สินทรัพย์ที่ต้องการขึ้นทะเบียนใหม่ ให้เจ้าหน้าที่ส่วนบริหารการพัสดุ เพื่อร้องขอให้ออกหมายเลขครุภัณฑ์
(๒) เจ้าหน้าที่ส่วนบริหารการพัสดุ ส่งหมายเลขดังกล่าวให้กับผู้ดูแลระบบดาเนินการบันทึก
ข้อมูลในแบบฟอร์มบันทึกรายการสินทรัพย์ และให้ผู้ดูแลระบบดาเนินการติดป้ายหมายเลขครุภัณฑ์
(๓) การจั ด จ าหน่ า ยทรั พ ย์ สิ น โดยผู้ ดู แ ลระบบ ท าการส ารวจรายการสิ น ทรั พ ย์ ของ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศตามรอบที่กาหนดให้แก่ผู้อนุมัติ เพื่อให้ผู้อนุมัติพิจารณาสินทรัพย์ ที่ต้องการจัด
จาหน่าย ดาเนินการบันทึกการตรวจสอบ และแจ้งกลับผู้ดูแลระบบ เพื่อสรุปผลการสารวจรายการสินทรัพย์ที่
ต้องจัดจาหน่ายทั้งหมดและนาเสนอต่อผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพิจารณาต่อไป
๑.๑.๒ กาหนดเกณฑ์ในการอนุญาตให้เข้าถึง และควบคุมการใช้งานระบบสารสนเทศ โดยกาหนดให้
มีการอนุญาต การกาหนดสิทธิ หรือการมอบอานาจ ดังนี้
(๑) ก าหนดสิ ท ธิ ข องผู้ ใ ช้ ง านแต่ ล ะกลุ่ ม ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น อ่ า นอย่ า งเดี ย ว สร้ า งข้ อ มู ล
ป้อนข้อมูล แก้ไข อนุมัติ ไม่มีสิทธิ เป็นต้น
(๒) กาหนดเกณฑ์การระงับสิ ทธิ ให้เป็นไปตามการบริหารจัดการการเข้าถึงของผู้ใช้งาน
(User Access Management) ที่ได้กาหนดไว้
(๓) ผู้ใช้งานที่ต้องการใช้งานระบบสารสนเทศของกรมสรรพสามิต จะต้องขออนุญาตเป็น
ลายลักษณ์อักษร และได้รับการพิจารณาอนุญาตจากผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือผู้ดูแลระบบ
ที่ได้รับมอบหมาย
๑.๑.๓ ขั้นตอนปฏิบัติเพื่อการจัดเก็บข้อมูล
(๑) จัดแบ่งประเภทของข้อมูล ได้แก่
- ข้ อ มู ล สารสนเทศด้ า นการบริ ห าร ได้ แ ก่ ข้ อ มู ล นโยบาย ข้ อ มู ล ยุ ท ธศาสตร์
และคารับรอง ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลงบประมาณการเงินและบัญชี
- ข้ อ มู ล สารสนเทศด้ า นภาษี ส รรพสามิ ต ที่ ใ ห้ บ ริ ก าร ได้ แ ก่ ข้ อ มู ล ผู้ ป ระกอบ
อุตสาหกรรม ข้อมูลรายได้ ข้อมูลการปราบปรามผู้กระทาผิดเกี่ยวกับกฎหมายสรรพสามิต ข้อมูลส่วนบุคคล
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(๒) จัดแบ่งระดับความสาคัญของข้อมูล ออกเป็น ๓ ระดับ ได้แก่
- ข้อมูลสารสนเทศที่มีระดับความสาคัญมากที่สุด
- ข้อมูลสารสนเทศที่มีระดับความสาคัญปานกลาง
- ข้อมูลสารสนเทศที่มีระดับความสาคัญน้อย
(๓) จัดแบ่งลาดับชั้นความลับของข้อมูล ได้แก่
- ลับที่สุด (Top Secret) หมายถึง ข้อมูลสารสนเทศที่มีระดับความสาคัญมากที่สุด
ต่อการดาเนินงานของกรมสรรพสามิต และกาหนดให้เฉพาะบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงหรือ
ใช้สารสนเทศดังกล่าวได้ การเปิดเผยทั้งหมดหรือบางส่วน หรือการเข้าถึงสารสนเทศในระดับชั้นนี้โดยไม่ได้รับ
อนุญาต จะเกิดความเสียหายแก่ประโยชน์แห่งรัฐหรือกรมสรรพสามิตอย่างร้ายแรงที่สุด
- ลับมาก (Secret) หมายถึง ข้อมูลสารสนเทศที่มีระดับความสาคัญปานกลางต่อ
การดาเนินงานของกรมสรรพสามิต และกาหนดให้เฉพาะบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ที่สามารถเข้าถึงหรือใช้
ข้อมูลสารสนเทศดังกล่าวได้ การเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน หรือการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศในระดับชั้น
นี้โดยไม่ได้รับอนุญาต จะเกิดความเสียหายแก่ประโยชน์แห่งรัฐหรือกรมสรรพสามิตอย่างร้ายแรง
- ลับ (Confidential) หมายถึง ข้อมูลสารสนเทศที่มรี ะดับความสาคัญปานกลางต่อ
การดาเนินงานของกรมสรรพสามิต และกาหนดให้บุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงหรือใช้ ข้อมูล
สารสนเทศดังกล่าวได้ การเปิดเผยหรือการเข้าถึง ข้อมูลสารสนเทศในระดับชั้นนี้โดยไม่ได้รับอนุญาต จะเกิด
ความเสียหายแก่ประโยชน์แห่งรัฐหรือกรมสรรพสามิต
- ใช้ภายใน (Internal Use) หมายถึง ข้อมูลสารสนเทศที่มีระดับความสาคัญต่าต่อ
การดาเนินงานธุรกิจของกรมสรรพสามิต สารสนเทศลาดับชั้นใช้ภายในนี้ จะอนุญาตให้ใช้ภายในหน่วยงานที่
กาหนดเท่านั้น การเปิดเผยหรือการเข้าถึง ข้อมูลสารสนเทศในระดับชั้นนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตอาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อการปฏิบัติงานประจาวันของหน่วยงานดังกล่าว แต่ไม่กระทบต่อการดาเนิน งาน หรือเกิดความ
เสียหายแก่ประโยชน์แห่งรัฐหรือกรมสรรพสามิต
- ทั่ ว ไป (Public) หมายถึ ง ข้ อ มู ล สารสนเทศที่ มี ร ะดั บ ความส าคั ญ ต่ าต่ อ
การดาเนินงานของกรมสรรพสามิต สารสนเทศลาดับชั้นทั่วไปนี้ เป็น ข้อมูลสารสนเทศที่ ผู้บริหารอนุมัติให้
เปิดเผยต่อสาธารณะได้ อย่างไรก็ดี ข้อมูลสารสนเทศในระดับชั้นนี้ต้องได้รับการป้องกัน หรือควบคุมอย่าง
เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่า ข้อมูลสารสนเทศที่ถูกเปิดเผยมีความถูกต้องครบถ้วน (Integrity) เพื่อสร้างความ
เชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้งานสารสนเทศรวมทั้งรักษาภาพลักษณ์และชื่อเสียงของกรมสรรพสามิต
(๔) จัดแบ่งระดับชั้นการเข้าถึง ได้แก่
- ระดับชั้นสาหรับผู้บริหาร คือ ข้าราชการกรมสรรพสามิต ระดับผู้อานวยการสานัก
ขึ้นไป ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องและต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา ระดับรองอธิบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไป
- ระดับชั้นสาหรับผู้ใช้งานทั่วไป คือ ข้าราชการกรมสรรพสามิต ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
และต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา ระดับผู้อานวยการสานักหรือเทียบเท่าขึ้นไป
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- ระดับชั้นสาหรับผู้ดูแลระบบหรือผู้ที่ได้มอบหมาย คือ ข้าราชการกรมสรรพสามิต
ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และต้องได้รับอนุญาตจากผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
(๕) การกาหนดเวลาที่ได้เข้าถึง
- การเข้าถึงระบบสารสนเทศในเวลาราชการ (๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.)
- การเข้าถึงระบบสารสนเทศนอกเวลาราชการ (นอกช่วงเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.)
- การเข้าถึงระบบสารสนเทศในช่วงเวลาวันหยุดราชการ (วันหยุดราชการและวันหยุด
นักขัตฤกษ์)
- การเข้าถึงระบบสารสนเทศในช่วงเวลาพิเศษเป็นรายครั้ง ต้องระบุช่วงเวลาและจานวน
ระยะเวลาการเข้าถึง ทั้งนี้ ระยะเวลาการเข้าถึง ได้แก่ ๑ วัน ๑ ถึง ๓ วัน ๑ สัปดาห์ ๑ เดือน ๓ เดือน
๑ ปีงบประมาณ หรือตามเวลาที่ร้องขอ
(๖) การกาหนดจานวนช่องทางที่สามารถเข้าถึง
- ติดต่อด้วยตนเอง (เข้าถึงได้ในเวลาราชการ)
- เคาน์เตอร์บริการ (เข้าถึงได้ในเวลาราชการ)
- โทรศัพท์หรือโทรสาร (เข้าถึงได้ในเวลาราชการ)
- หนังสือหรือบันทึกข้อความ (เข้าถึงได้ในเวลาราชการ)
- ระบบอินทราเน็ต (เข้าถึงได้ทั้งในและนอกเวลาราชการ)
- ระบบอินเทอร์เน็ต (เข้าถึงได้ทุกช่วงเวลา)
- ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (เข้าถึงได้ทุกช่วงเวลา)
- เว็บไซต์ (เข้าถึงได้ทุกช่วงเวลา )
- การประชุมทางไกล (เข้าถึงได้ในเวลาราชการ และในช่วงเวลาพิเศษเป็นรายครั้ง)
๑.๑.๔ มีข้ อ กาหนดการใช้ งานตามภารกิจ เพื่อ ควบคุ มการเข้ าถึ ง ระบบสารสนเทศ (Business
Requirements for Access Control) โดยแบ่งการจัดทาข้อปฏิบัติเป็น ๒ ส่วน คือ
(๑) มีการควบคุมการเข้าถึง ระบบสารสนเทศ โดยให้กาหนดแนวทางการควบคุมการเข้าถึง
ระบบสารสนเทศ และสิทธิที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ
(๒) มี ก ารปรั บ ปรุ ง ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ข้ อ ก าหนดการใช้ ง านตามภารกิ จ และข้ อ ก าหนด
ด้านความมั่นคงปลอดภัย
๑.๒ การบริหารจัดการการเข้าถึงของผู้ใช้งาน (User Access Management)
เพื่อควบคุมการเข้าถึง ระบบสารสนเทศให้สามารถเข้าถึงได้ เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตแล้ว และสร้าง
ความรู้ ความเข้ าใจให้ กั บ ผู้ ใช้ ง านด้ านการจั ดการโดยการจั ด ฝึ ก อบรมหลั กสู ตรการสร้า งความตระหนั ก
เรื่องความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Awareness Training) เพื่อป้องกันการเข้าถึง
จากผู้ซึ่งไม่ได้รับอนุญาต ให้ปฏิบัติ ดังนี้
๑.๒.๑ มีการกาหนดหลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับการสร้างความตระหนักเรื่องความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ (Information Security Awareness Training) อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
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๑.๒.๒ ฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้ใช้งาน เพื่อให้เกิดความตระหนัก ความเข้าใจถึงภัยและ
ผลกระทบที่เกิดจากการใช้งานระบบสารสนเทศโดยไม่ระมัดระวังหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ รวมถึงกาหนดให้มี
มาตรการเชิงป้องกันตามความเหมาะสม
๑.๒.๓ การลงทะเบียนและการระงับสิทธิผู้ใช้งาน (User Registration and De-Registration)
(๑) การลงทะเบียนผู้ใช้งานในระบบสารสนเทศ ให้ผู้ร้องขอ กรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียน
ผู้ใช้งาน ให้ผู้อนุมัติพิจารณาความเหมาะสมของระดับ สิทธิที่ร้องขอ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบกาหนดชื่อผู้ใช้งาน
(User Name) และรหัสผ่าน (Password) จัดส่งให้กับผู้ร้องขอ
(๒) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสิทธิผู้ใช้งานในระบบสารสนเทศ ให้ผู้ร้องขอ กรอกแบบฟอร์ม
การลงทะเบียนผู้ใช้งานให้ผู้อนุมัติพิจารณาความเหมาะสมของการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสิทธิ จากนั้นให้เจ้าหน้าที่
ผู้ดูแลระบบดาเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสิทธิผู้ใช้งาน
(๓) การระงับสิทธิผู้ใช้งานในระบบสารสนเทศ ให้ผู้ร้องขอ กรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียน
ผู้ใช้งานให้ผู้อนุมัติพิจารณาการระงับสิทธิ จากนั้นให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบดาเนินการระงับสิทธิผู้ใช้งาน
(๔) ต้องกาหนดให้มีการมอบหมายหรือกาหนดสิทธิการใช้งานให้แก่ผู้ใช้งานในการเข้าถึง
ข้อมูลหรือระบบสารสนเทศตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
(๕) ต้องจัดทาเอกสารการมอบหมายสิทธิการเข้าถึงข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ และจัดเก็บ
ไว้เป็นหลักฐานในการดาเนินงาน
๑.๒.๔ การบริหารจัดการสิทธิของผู้ ใช้งาน (User Management) โดยแสดงรายละเอียดที่เกี่ยวกับ
การควบคุมและจากัดสิทธิเพื่อให้สามารถเข้าถึงและใช้งานระบบสารสนเทศแต่ละชนิดตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ รวมถึงสิทธิจาเพาะ สิทธิพิเศษ และสิทธิอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึง ดังนี้
(๑) มีการระบุชื่อบัญชีผู้ใช้งานแยกกันเป็นรายบุคคล ไม่ซ้าซ้อนกัน
(๒) การกาหนดชื่อผู้ใช้งาน (User Name) จะกาหนดจากชื่อภาษาอังกฤษและตามด้ว ย
อักษรตัวแรกของนามสกุล หากซ้า ให้เพิ่มอักษรตัวที่สอง หรือจนกว่าจะไม่ซ้ากับชื่อผู้ใช้งานอื่น
(๓) จากัดการใช้งานบัญชีผู้ใช้งานแบบกลุ่มภายใต้บัญชีรายชื่อเดียวกัน และอนุญาตให้ใช้เท่าที่จาเป็น
(๔) ในกรณีมีความจาเป็นต้องให้สิทธิพิเศษกับผู้ใช้งานที่มีสิทธิสูงสุด ผู้ใช้งานนั้นจะต้องได้รับ
ความเห็นชอบและอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา โดยมีการกาหนดระยะเวลาการใช้งานและระงับการใช้งานทันที
เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวหรือพ้นจากตาแหน่ง และมีการกาหนดสิทธิพิเศษที่ได้รับว่าเข้าถึงระดับใดได้บ้าง
และต้องกาหนดให้รหัสผู้ใช้งานต่างจากรหัสผู้ใช้งานตามปกติ โดยให้ผู้ร้องขอ กรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียน
ผู้ใช้งานให้ผู้อนุมัติพิจารณาความเหมาะสมในการขอใช้งานสิทธิผู้ดูแลระบบระดับสูงสุด จากนั้นให้เจ้าหน้าที่
ผู้ดูแลระบบ จัดส่งชื่อผู้ใช้งาน (User Name) และรหัสผ่าน (Password) ให้กับผู้ร้องขอ เมื่อใช้งานเสร็จสิ้น
ให้ดาเนินการส่งคืนรหัสผ่านให้กับผู้ดูแลระบบ จากนั้นผู้ดูแลระบบต้องดาเนินการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่และ
จัดเก็บซองรหัสผ่านในตู้ที่มีการปิดล็อกอย่างมั่นคงปลอดภัย
๑.๒.๕ การบริหารจัดการรหัสผ่านสาหรับผู้ใช้งาน (User Password Management) ให้ผู้ดูแลระบบ
จัดทากระบวนการบริหารจัดการรหัสผ่านสาหรับผู้ใช้งานอย่างรัดกุม ดังนี้
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(๑) ต้องมีการเปลี่ยนรหัสผ่านอัตโนมัติทุก ๆ ๖ เดือน หรือทุกครั้งที่มีการแจ้งเตือนให้เปลี่ยน
รหัสผ่าน หรือทันทีที่ได้รับสัญญาณบอกเหตุว่ารหัสผ่านอาจรั่วไหล
(๒) จานวนตัวอักษรมากกว่าหรือเท่ากับ ๘ ตัวอักษร
(๓) ต้องมีการผสมกันระหว่างตัวอักษรอักขระอย่างน้อย ๓ ประเภท ดังนี้
- ตัวเลข (Numerical Character)
- ตัวอักษร (Alphabet)
- ตัวอักขระพิเศษ (Special Character)
(๔) ไม่ตั้งรหัสผ่านด้วย ชื่อ วันเดือนปีเกิด หรือข้อความใดที่ง่ายต่อการล่วงรู้หรือง่ายต่อการคาดเดา
(๕) กาหนดให้ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows และ อุปกรณ์เครือข่าย ไม่ใช้งาน
รหัสผ่านซึ่งเคยใช้มาแล้ว (Password History) อย่างน้อย ๕ รหัสผ่านที่เคยใช้งานล่าสุด
(๖) ส่ งมอบรหัส ผ่ าน (Password) ชั่วคราวให้ กับผู้ ใช้งานด้ว ยวิธีการที่ปลอดภัย ห้ ามใช้
บุคคลอื่นในการจัดส่งรหัสผ่าน และผู้ใช้งานควรตอบกลับทันที หลังจากได้รับรหัสผ่าน
(๗) กาหนดให้ผู้ใช้งานตอบยืนยันการได้รับรหัสผ่าน และผู้ใช้งานต้องเปลี่ยนรหัสผ่านทันที
หลังจากได้รับรหัสผ่านชั่วคราว
(๘) เปลี่ยนรหัสผ่านตั้งต้นของระบบสารสนเทศทันทีหลังจากติดตั้งระบบสารสนเทศใหม่
(๙) การเปลี่ ยนรหั สผ่าน ต้องตรวจสอบบัญชีชื่อผู้ ใช้งานและรหัสผ่ านปัจจุบันให้ ถูกต้อง
ก่อนที่จะอนุญาตให้เปลี่ยนรหัสใหม่
(๑๐) กาหนดให้ระบบสารสนเทศแสดงเฉพาะข้อมูลที่จาเป็นในการล็อกอินเท่านั้น ไม่ควร
แสดงข้อมูลของระบบ เช่น ประเภทของอุปกรณ์ เวอร์ชันของซอฟต์แวร์ หรือข้อมูลใด ๆ ที่แสดงให้เห็นถึง
รายละเอียดของระบบ เป็นต้น
(๑๑) กาหนดให้ระบบสารสนเทศไม่แสดงระบบให้ความช่วยเหลือใด ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้
ผู้ไม่ประสงค์ดีสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลช่วยเหลือ
(๑๒) ก าหนดให้ ร ะบบสารสนเทศใช้ สั ญ ลั ก ษณ์ ใ ด ๆ แทนการแสดงรหั ส ผ่ า นในช่ อ ง
ใส่รหัสผ่านระหว่างที่ผู้ใช้กาลังใส่ข้อมูลล็อกอิน เช่น เครื่องหมายจุด เครื่องหมายสี่เหลี่ยม หรือเครื่องหมาย
ดอกจัน เป็นต้น
(๑๓) กาหนดให้ระบบสารสนเทศจากัดจานวนครั้งที่ผู้ใช้งานสามารถใส่ข้อมูลการล็ อกอินผิด
เช่น ไม่เกิน ๓ ครั้ง เป็นต้น และกาหนดให้ผู้ใช้งานไม่สามารถล็อกอินได้หลังจากที่ล็อกอินผิดตามจานวน
ที่กาหนดไว้
(๑๔) กาหนดให้ระบบสารสนเทศมีการเข้ารหัสลับข้อมูลการล็อกอินในการส่งผ่านเครือข่าย
และในส่วนที่จัดเก็บข้อมูลรหัสผ่าน
(๑๕) กาหนดให้ระบบสารสนเทศมีการเก็บข้อมูลการล็อกอินสาเร็จ และไม่สาเร็จ
(๑๖) กาหนดช่วงระยะเวลานานที่สุด (Session timeout) ที่ผู้ใช้งานจะสามารถเข้าใช้ระบบ
สารสนเทศให้สาเร็จ
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(๑๗) จ ากั ด เวลาการเชื่ อ มต่ อ ส าหรั บ ระบบสารสนเทศที่ มี ค วามเสี่ ย งสู ง หรื อ ระบบ
สารสนเทศที่มีความสาคัญ เพื่อลดโอกาสในการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
๑.๒.๖ การทบทวนสิ ท ธิ ก ารเข้ า ถึ ง ของผู้ ใ ช้ ง าน ( Review of User Access Rights) ต้ อ งมี
กระบวนการทบทวนสิทธิการเข้าถึงของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศและปรับปรุงบัญชีผู้ใช้งาน อย่างน้อยปีละ
๑ ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง เช่น มีการลาออก เปลี่ยนตาแหน่ง โอน ย้าย หรือสิ้นสุดการจ้าง เป็นต้น
เพื่อให้มั่นใจว่าสิทธิต่าง ๆ ที่ให้ไว้ยังคงมีความเหมาะสม โดยผู้ดูแลระบบ ดาเนินการรวบรวมรายการสิทธิ
ของผู้ใช้งานในระบบต่าง ๆ และบันทึกลงในแบบฟอร์มการดาเนินการทบทวนสิทธิ เพื่อส่งให้ผู้ใช้งาน หรือ
หน่ ว ยงานต้น สั ง กัด ของผู้ ใ ช้ งาน พิจ ารณาทบทวนความเหมาะสมของสิ ท ธิก ารเข้ า ถึ งระบบสารสนเทศ
ในปัจจุบัน โดยหากต้องการปรับปรุงแก้ไขสิทธิ ให้แจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดาเนินการปรับปรุงแก้ไขสิทธิ ตามผล
การทบทวน
๑.๓ การกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน (User Responsibilities)
เพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย การล่วงรู้ หรือการลักลอบทาสาเนาข้อมูล
สารสนเทศ ให้ปฏิบัติ ดังนี้
๑.๓.๑ การกาหนดวิธีปฏิบัติการใช้งานรหัสผ่าน (Password Use) สาหรับผู้ใช้งาน เพื่อให้สามารถ
กาหนดรหัสผ่าน การใช้งานรหัสผ่าน และการเปลี่ยนรหัสผ่านที่มีคุณภาพ ดังนี้
(๑) ผู้ดูแลระบบต้องมีการบริหารจัดการรหัสผ่าน โดยให้ระบบคอมพิวเตอร์กาหนดการสร้าง
รหัสผ่านชั่วคราวให้อัตโนมัติ และเมื่อส่งให้ผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานต้องเปลี่ยนรหัสผ่านชั่วคราวทันทีเมื่อล็อกอิน
เข้าใช้งานระบบครั้งแรก
(๒) ควรตั้งรหัส ผ่ านที่ยากต่อการคาดเดา และให้มีตัว อักษรจานวนมากกว่าหรือเท่ากับ
๘ ตัวอักษร โดยมีการผสมกันระหว่างตัวอักษรที่เป็นตัวพิมพ์ปกติ ตัวเลข และสัญลักษณ์เข้าด้วยกัน
(๓) ไม่ควรกาหนดรหัสผ่านส่วนบุคคลจากชื่อหรือนามสกุลของตนเอง หรือจากคาศัพท์ที่ใช้
ในพจนานุกรม
(๔) ไม่ตั้งรหัสผ่านจากอักขระที่เรียงกัน หรือกลุ่มเหมือนกัน
(๕) ไม่ใช้รหัสผ่านส่วนบุคคลสาหรับการใช้แฟ้มข้อมูลร่วมกับบุคคลอื่นผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(๖) เก็บรักษารหัสผ่านไว้เป็นความลับ
(๗) ไม่จดหรือบันทึกรหัสผ่านส่วนบุคคลไว้ในสถานที่ที่ง่ายต่อการสังเกตเห็นของบุคคลอื่น
หรือเก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์
(๘) ต้องไม่กาหนดให้มีการบันทึกหรือช่วยจารหัสผ่านส่วนบุคคล (Save Password)
(๙) ไม่ใช้รหัสผ่านของตนเองร่วมกับผู้อื่น
(๑๐) กรณีที่มีความจ าเป็น ต้องบอกรหั ส ผ่ า นแก่ผู้ อื่นเนื่องจากงาน หลั งจากดาเนิน การ
เรียบร้อย ให้ทาการเปลี่ยนรหัสผ่านโดยทันที

๙ | แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของกรมสรรพสามิต

(๑๑) ควรมีการเปลี่ยนรหัสผ่านตามรอบระยะเวลาที่กาหนดไว้ หรือเปลี่ยนรหัสผ่านทันทีเมื่อ
ทราบว่ารหัสผ่านอาจถูกเปิดเผยหรือล่วงรู้
(๑๒) หลีกเลี่ยงการใช้รหัสผ่านเดียวกันสาหรับระบบสารสนเทศต่าง ๆ ที่ตนใช้งาน
(๑๓) หลีกเลี่ยงการใช้รหัสผ่านเดิม
(๑๔) ผู้ดูแลระบบต้องเปลี่ยนรหัสถี่กว่าผู้ใช้งานทั่วไป
๑.๓.๒ การป้องกันอุปกรณ์ในขณะที่ไม่มีผู้ใช้งาน เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ไม่มีสิทธิ สามารถเข้าถึงอุปกรณ์
ของกรมสรรพสามิต ให้ผู้ใช้งานปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ต้องออกจากระบบสารสนเทศทันทีที่เสร็จสิ้นการใช้งาน
(๒) ตั้งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ล็อคหน้าจอหลังจากที่ไม่ได้ใช้งานเป็นเวลา ๕ นาที และต้องใส่
รหัสผ่านให้ถูกต้องจึงจะสามารถเปิดหน้าจอได้
๑.๓.๓ การควบคุมสินทรัพย์สารสนเทศและการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ (Clear Desk and Clear
Screen Policy) ต้องควบคุมไม่ให้ สิ น ทรัพย์สารสนเทศ เช่น เอกสาร สื่ อบันทึกข้อมูล คอมพิว เตอร์ห รือ
สารสนเทศ อยู่ ในภาวะเสี่ ย งต่ อ การเข้ าถึ ง โดยผู้ ซึ่ ง ไม่ มี สิ ท ธิ และต้ องก าหนดให้ ผู้ ใ ช้ งานออกจากระบบ
สารสนเทศเมื่อว่างเว้นจากการใช้งาน ดังนี้
(๑) ผู้ดูแลระบบ ต้องกาหนดมาตรการป้องกันสินทรัพย์ขององค์กรให้ครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ
โดยควบคุ ม ไม่ ใ ห้ มี ก ารทิ้ ง หรื อ ปล่ อ ยสิ น ทรั พ ย์ ส ารสนเทศที่ ส าคั ญ ให้ อ ยู่ ใ นสถานที่ ที่ ไ ม่ ป ลอดภั ย
เช่ น การจั ดการบริ เ วณล้ อ มรอบ การควบคุ มการเข้ า -ออก การจั ด บริเ วณการเข้ าถึ ง การส่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์
โดยบุคคลภายนอก การวางอุปกรณ์ ระบบและอุปกรณ์สนับสนุนการทางาน เป็นต้น
(๒) การป้องกันต้องมีความสอดคล้องกับเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
- แนวทางการจัดหมวดหมู่สารสนเทศและการจัดการกับสารสนเทศ
- กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อกาหนดอื่น ๆ
- วัฒนธรรมองค์กร
(๓) ผู้ดูแลระบบ ต้องกาหนดให้ มีการป้องกันเครื่องคอมพิว เตอร์ โดยใช้กลไกการพิสูจน์
ตัวตนที่เหมาะสมก่อนเข้าใช้งาน และต้องกาหนดให้ผู้ใช้งาน ออกจากระบบโดยทันที่เมื่อเสร็จสิ้นงาน
(๔) มีการกาหนดขอบเขตของการป้องกัน ดังนี้
- ผู้ใช้งานต้องตระหนักและปฏิบัติการใด ๆ เพื่อป้องกันสินทรัพย์ของกรมสรรพสามิต
- ผู้ใช้งานต้องลงชื่อออกจากระบบทันที เมื่อไม่ได้ใช้งาน หรือจาเป็นต้องปล่อยทิ้ง
โดยไม่มีผู้ดูแล
- จัดเก็บข้อมูลสาคัญในสถานที่ที่มีความปลอดภัย
- ป้องกันตู้หรือบริเวณที่ใช้ในการรับส่งเอกสารไปรษณีย์
- ป้องกันไม่ให้ผู้ อื่นใช้อุปกรณ์ดังต่อไปนี้โดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น กล้ องดิจิตอล
โทรศัพท์มือถือ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องสแกนเอกสาร เป็นต้น
- นาเอกสารออกจากเครื่องพิมพ์ทันทีที่พิมพ์งานเสร็จ
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(๕) มีมาตรการทาลายสื่อบันทึกข้อมูล และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้
- ต้องทาการลบข้อมูลที่บันทึกอยู่ในอุปกรณ์ฮาร์ดดิสก์หรืออุปกรณ์บันทึกข้อมูลอื่น
โดยการฟอร์แมตอุปกรณ์ดังกล่าวให้ไม่สามารถเรียกข้อมูลกลับมาได้ ก่อนทาการเปลี่ยน ทดแทน ทาลาย หรือ
จาหน่าย
- ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอานาจอนุมัติในการทาลายอุปกรณ์บันทึกข้อมูล
หรือลบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ออกจากฐานข้อมูล
๑.๓.๔ การจัดหาและการพัฒนาระบบสารสนเทศใหม่ หรือการปรับปรุงจากระบบที่มีอยู่เดิม ต้องมี
การวิเคราะห์และระบุข้อกาหนดด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศไว้ด้วย โดยนาการเข้ารหัสมา
ใช้กับข้อมูลที่เป็นความลับ โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ ดังนี้
(๑) ต้องมีระบบล็อกอินเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ และต้องมีการกาหนดระดับสิทธิในการ
เข้าถึงระบบสารสนเทศที่เหมาะสมตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
(๒) ต้องมีระบบป้องกันการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศให้กับระบบสารสนเทศ
ที่เป็นแบบเว็บแอพพลิเคชั่นโดยใช้การเข้ารหัสข้อมูลผ่านโปรโตคอล Secure Sockets Layer (SSL)
๑.๔ การควบคุมการเข้าถึงเครือข่าย (Network Access Control)
เพื่อป้องกันการเข้าถึงบริการทางเครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต ให้ผู้ดูแลระบบปฏิบัติ ดังนี้
๑.๔.๑ การใช้ บ ริ ก ารเครื อ ข่ า ย ผู้ ดู แ ลระบบ ต้ อ งมี ก ารออกแบบระบบเครื อ ข่ า ยตามกลุ่ ม ของ
การให้บริการ ได้แก่ โซนภายใน (Internal Zone) และ โซนภายนอก (External Zone) เพื่อควบคุม และ
ป้องกันการบุกรุกได้อย่างเป็นระบบ และต้องกาหนดให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศได้แต่เพียง
บริการที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงเท่านั้น
(๑) ผู้ ดู และระบบต้อ งกาหนดระบบสารสนเทศที่ต้ องมี การควบคุม การเข้า ถึง โดยระบุ
เครือข่าย หรือบริการที่อนุญาตให้มีการใช้งานได้
(๒) มีข้อปฏิบัติสาหรับผู้ใช้งาน ให้สามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศได้แต่เพียงบริการที่ได้รับ
อนุญาตให้เข้าถึงเท่านั้น พร้อมทั้งจะต้องได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือผู้ดูแลระบบที่ได้รับมอบหมาย ก่อนที่จะใช้งานในทุกกรณี
(๓) กาหนดการใช้งานระบบสารสนเทศที่สาคัญ เช่น ระบบคอมพิวเตอร์โปรแกรมประยุกต์
(Application) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless Lan) ระบบอินเทอร์เน็ต
(Internet) เป็นต้น โดยผู้ดูแลระบบต้องให้สิทธิเฉพาะการปฏิบัติงานในหน้าที่ และต้องได้รับความเห็นชอบ
จากผู้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งต้องทบทวนสิทธิดังกล่าวอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๑.๔.๒ การยื น ยั น ตัว บุ คคลส าหรับ ผู้ ใช้งานที่อยู่ภ ายนอกหน่ว ยงาน (User Authentication for
External Connections) จะต้องมีข้อปฏิบัติหรือกระบวนการให้มีการยืนยันตัวบุคคลก่อนที่จะอนุญาตให้
ผู้ใช้งานที่อยู่ภายนอกหน่วยงานสามารถเข้าใช้งานเครือข่ายและระบบสารสนเทศของหน่วยงานได้ ดังนี้
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(๑) วิ ธี ก ารใด ๆ ก็ ต ามที่ ส ามารถเข้ า สู่ ร ะบบสารสนเทศส าหรั บ ผู้ ใ ช้ ง านที่ อ ยู่ ภ ายนอก
หน่วยงาน จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศก่อนทุกครั้ง และมีการควบคุม
อย่างเข้มงวด โดยผู้ใช้งานจะต้องแสดงหลักฐานระบุเหตุผล หรือความจาเป็นในการขออนุญาต อย่างเพียงพอ
(๒) ผู้ใช้งานที่จะเข้าใช้งานระบบ ต้องแสดงตัวตน (Identification) ด้วยชื่อผู้ใช้งาน (User
Name) ทุกครั้ง และผู้ดูแลระบบจะต้องตรวจสอบเพื่อพิสูจน์ตัวตน สาหรับการเข้าสู่ระบบสารสนเทศของ
กรมสรรพสามิต อย่างน้อย ๑ วิธี เช่น มีการควบคุมพอร์ต (Port) ทีใ่ ช้ในการเข้าสู่ระบบอย่างรัดกุม เป็นต้น
(๓) ให้มีการตรวจสอบผู้ใช้งานทุกครั้งก่อนที่จะอนุญาตให้เข้าถึงระบบสารสนเทศของกรม
สรรพสามิต โดยจะต้องมีวิธีการยืนยันตัวบุคคล (Authentication) เพื่อแสดงว่าเป็นผู้ใช้งานตัวจริง
(๔) การอนุญาตให้ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบจากระยะไกล ต้องอยู่บนพื้นฐานความจาเป็นเท่านั้น
และไม่ควรเปิดพอร์ตที่ใช้ไว้ตลอดเวลาโดยไม่จาเป็น ควรตัดการเชื่อมต่อเมื่อไม่ได้ใช้งานแล้ว และจะเปิดให้
ใช้ได้ต่อเมื่อมีการร้องขอที่จาเป็นเท่านั้น
๑.๔.๓ การระบุอุปกรณ์บนเครือข่าย (Equipment Identification in Networks) ผู้ดูและระบบต้อง
มีวิธีการหรือกระบวนการที่สามารถระบุอุปกรณ์บนเครือข่ายได้ โดยสามารถใช้การระบุอุปกรณ์บนเครือข่าย
เป็นการยืนยันการเข้าถึง ดังนี้
(๑) การควบคุมการใช้งานอย่างเหมาะสม และจากัดผู้ ใช้งานที่สามารถเข้าใช้อุปกรณ์ได้
โดยผู้ขอใช้บริการ จะต้องได้รับการอนุญาตจากผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศก่อนทุกครั้ง
(๒) ให้กาหนดวิธีการพิสูจน์ตัวตนทุกครั้งที่ใช้อุปกรณ์ โดยผู้ดูแลระบบมีการเก็บบัญชีการขอ
เชื่อมต่อเครือข่าย เช่น รายชื่อผู้ขอใช้บริการ IP Address Mac Address และผังเครือข่าย เป็นต้น
(๓) อุปกรณ์เครือข่ายต้องสามารถตรวจสอบ IP Address ของต้นทางและปลายทางได้
๑.๔.๔ การป้ อ งกั น พอร์ ตที่ ใช้ ส าหรั บ ตรวจสอบและปรั บแต่ง ระบบ (Remote Diagnostic and
Configuration Port Protection) ต้องควบคุมการเข้าถึงพอร์ตที่ใช้ สาหรับ ตรวจสอบและปรับแต่งระบบ
ทั้งการเข้าถึงทางกายภาพและทางเครือข่าย ดังนี้
(๑) ผู้ ดู แ ลระบบ ต้ อ งก าหนดการเปิ ด - ปิ ด พอร์ ต ของอุ ป กรณ์ เ ครื อ ข่ า ย เพื่ อ ควบคุ ม
การเข้าถึงของอุปกรณ์เครือข่ายต่าง ๆ และปิดพอร์ตที่เสี่ยงต่อการก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบเครือข่าย
และอุปกรณ์เครือข่ายที่ไม่มีความจาเป็นในการใช้งาน
(๒) บุคคลภายนอกที่เข้ามาดาเนินการบารุงรักษา บริหารจัดการพอร์ตของอุปกรณ์เครือข่าย
ต้องได้รับการอนุญาตจากผู้ดูแลระบบ
(๓) ปิดการใช้งานหรือควบคุมการเข้าถึงพอร์ตที่ใช้ สาหรับตรวจสอบ และปรับแต่งระบบ
ให้ใช้งานได้อย่างจากัดระยะเวลาเท่าที่จาเป็น โดยต้องได้รับการอนุญาตจากผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร
๑.๔.๕ การแบ่งแยกเครือข่าย (Segregation in Networks) ต้องทาการแบ่งแยกเครือข่ายสาหรับ
กลุ่มผู้ใช้งาน โดยแบ่งออกเป็น ๒ เครือข่าย คือ เครือข่ายภายในหน่วยงาน และเครือข่ายภายนอกหน่วยงาน
๑.๔.๖ การควบคุมการเชื่อมต่อเครือข่าย (Network Connection Control) ต้องควบคุมการเข้าถึง
หรือใช้งานเครือข่ายที่มีการใช้ร่วมกันหรือเชื่อมต่อระหว่างกัน ดังนี้
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(๑) ผู้ดูแลระบบต้องมีการตรวจสอบการเชื่อมต่อเครือข่าย
(๒) จากัดสิทธิของผู้ใช้ในการเชื่อมต่อเครือข่าย
(๓) ระบุอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ควบคุมการเชื่อมต่อเครือข่าย
(๔) ผู้ ดูแลระบบต้องมีระบบการตรวจจับผู้บุกรุกทั้งในระดับเครือข่าย และระดับเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย
(๕) ผู้ดูแลระบบต้องควบคุมไม่ให้มีการเปิดให้บริการบนเครือข่าย โดยไม่ได้รับอนุญาต
๑.๔.๗ การควบคุ ม การจั ด เส้ น ทางบนเครื อ ข่ า ย (Network Routing Control) ผู้ ดู แ ลระบบ
ต้องควบคุมการจัดเส้นทางบนเครือข่ายเพื่อให้การเชื่อมต่อของคอมพิวเตอร์และการส่งผ่านหรือไหลเวียนของ
ข้อมูลสารสนเทศ ดังนี้
(๑) ควบคุมไม่ให้มีการเปิดเผยการใช้หมายเลขเครือข่าย (IP Address)
(๒) กาหนดให้มีการแปลงหมายเลขเครือข่าย เพื่อแยกเครือข่ายย่อย
(๓) ก าหนดมาตรการการบั ง คั บ ใช้เ ส้ น ทางเครื อ ข่ าย สามารถเชื่ อ มต่ อ เครื อข่ า ยปลาย
ทางผ่านช่องทางทีก่ าหนดไว้ หรือจากัดสิทธิในการใช้บริการเครือข่าย
๑.๔.๘ การควบคุมการเข้าใช้งานระบบจากระยะไกล (Remote Access)
(๑) ต้องมีการกาหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นจากมาตรฐานการเข้าสู่ระบบภายใน
(๒) ต้องมีการตรวจสอบเพื่อพิสูจน์ตัวตนของผู้ใช้งาน เช่น รหัสผ่าน หรือวิธีการเข้ารหัส เป็นต้น
(๓) ผู้ ใ ช้ ง านต้ อ งแสดงหลั ก ฐานและเหตุ ผ ลความจ าเป็ น และต้ อ งได้ รั บ อนุ มั ติ จ าก
ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศหรือผู้ดูแลระบบที่ได้รับมอบหมาย
(๔) มีการควบคุมพอร์ต (Port) ที่ใช้ในการเข้าสู่ระบบอย่างรัดกุม ต้องดูแลและจัดการโดย
ผู้ดูแลระบบ และต้องได้รับการอนุมัติอย่างถูกต้องและเหมาะสมแล้วเท่านั้น
๑.๕ การควบคุมการเข้าถึงระบบปฏิบัติการ (Operating System Access Control)
เพื่อป้องกันการเข้าถึงระบบปฏิบัติการโดยไม่ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติ ดังนี้
๑.๕.๑ ผู้ดูแลระบบ (System Administrator) ต้องติดตั้งโปรแกรมช่ว ยบริหารจัดการ (Domain
Controller) เพื่อบริ ห ารจั ดการเครื่องคอมพิว เตอร์ทุกเครื่องของกรมสรรพสามิต และกาหนดชื่อผู้ ใช้งาน
(User Name) และรหั ส ผ่ า น (Password) ให้ กั บ ผู้ ใ ช้ ง านเพื่ อ เข้ า ใช้ ง านระบบปฏิ บั ติ ก ารของ
เครื่องคอมพิวเตอร์ของกรมสรรพสามิต
๑.๕.๒ การเข้าใช้งานและการเข้าถึงระบบปฏิบัติการ
(๑) ผู้ดูแลระบบ ต้องจัดไม่ให้ระบบปฏิบัติการแสดงรายละเอียดสาคัญหรือความผิดพลาด
ต่าง ๆ ของระบบปฏิบัติการก่อนที่การเข้าสู่ระบบปฏิบัติการจะเสร็จสมบูรณ์
(๒) ระบบปฏิบัติการต้องสามารถยุติการเชื่อมต่อจากเครื่องปลายทางได้ เมื่อพบว่ามีการ
พยายามคาดเดารหัสผ่านจากเครื่องปลายทาง
(๓) ต้องจากัดการเชื่อมต่อโดยตรงสู่ระบบปฏิบัติการผ่านทาง Command Line
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๑.๕.๓ การระบุ แ ละยื น ยั น ตั ว ตนของผู้ ใ ช้ ง าน (User Identification and Authentication)
ต้องกาหนดให้ผู้ใช้งานมีข้อมูลเฉพาะเจาะจงซึ่งสามารถระบุตัวตนของผู้ใช้งาน และเลือกใช้ขั้นตอนทางเทคนิค
ในการยืนยันตัวตนที่เหมาะสม เพื่อรองรับการกล่าวอ้างว่าเป็นผู้ใช้งานที่ระบุถึง ดังนี้
(๑) ผู้ใช้งานต้องมีชื่อผู้ใช้งาน (User Name) และรหัสผ่าน (Password) สาหรับเข้าใช้งาน
ระบบสารสนเทศของกรมสรรพสามิต ให้เป็นไปตามการกาหนดวิธีปฏิบัติการใช้งานรหัสผ่าน (Password
Use) สาหรับผู้ใช้งาน ใน ข้อที่ ๑.๓.๑
(๒) สามารถใช้อุปกรณ์ควบคุมความปลอดภัยเพิ่มเติม เช่น Smart Card เป็นต้น
๑.๕.๔ การใช้งานโปรแกรมอรรถประโยชน์ (Use of System Utilities) ผู้ ดูแลระบบต้องจากั ด
และควบคุมการใช้งานโปรแกรมอรรถประโยชน์ สาหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ สาคัญ เนื่องจากการใช้งาน
โปรแกรมอรรถประโยชน์บางชนิด สามารถทาให้ผู้ใช้หลีกเลี่ยงมาตรการป้องกัน ทางด้านความมั่นคงปลอดภัย
ของระบบได้ เพื่อป้องกันการละเมิดหรือหลีกเลี่ ยงมาตรการความมั่นคงปลอดภัยที่ได้ กาหนดไว้ หรือที่มี
อยู่แล้ว โดยให้ผู้ดูแลระบบดาเนินการ ดังนี้
(๑) จ ากั ด สิ ท ธิ ก ารเข้ า ถึ ง และก าหนดสิ ท ธิ อ ย่ า งรั ด กุ ม ในการอนุ ญ าตให้ ใ ช้ โ ปรแกรม
อรรถประโยชน์ ห้ามลงโปรแกรมที่ไม่ได้รับอนุญาต ห้ามลงโปรแกรมที่ละเมิดลิขสิทธิ์
(๒) ให้ ผู้ ดู แ ลระบบตรวจสอบโปรแกรมอรรถประโยชน์ และต้ อ งได้ รั บ การอนุ ญ าต
จากผู้ อ านวยการศู น ย์ เทคโนโลยี สารสนเทศหรื อผู้ ดู แลระบบที่ ได้ รั บมอบหมาย ก่ อนการใช้ งานโปรแกรม
อรรถประโยชน์เป็นรายครั้งไป
(๓) กาหนดให้มีการถอดถอนโปรแกรมอรรถประโยชน์ที่ไม่จาเป็นออกจากระบบ
๑.๕.๕ เมื่อมีการว่างเว้น จากการใช้งานในระยะเวลาหนึ่ง ให้ ยุติการใช้งานระบบสารสนเทศนั้น
(Session Time-Out) เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลสาคัญโดยไม่ได้รับอนุญาต
(๑) กรณีระบบสารสนเทศทั่วไป ให้ยุติการใช้งานเมื่อว่างเว้นจากการใช้งานเป็นเวลา ๓๐ นาที
(๒) กรณีระบบสารสนเทศที่มีความเสี่ยงหรือความสาคัญสูง ให้ยุติการใช้งานเมื่อว่างเว้น
จากการใช้งานเป็นเวลา ๑๕ นาที
๑.๕.๖ การจ ากัด ระยะเวลาการเชื่อ มต่อระบบสารสนเทศ (Limitation of Connection Time)
ต้องพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงของที่ตั้งของเครื่องปลายทาง และต้องจากัดระยะเวลาในการเชื่อมต่อ เพื่อให้
มีความมั่นคงปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยกาหนดให้ใช้งานได้ ๓ ชั่วโมงต่อการเชื่อมต่อหนึ่งครั้ง หรือกาหนดให้
ใช้งานได้เฉพาะในช่วงเวลาการทางานของกรมสรรพสามิตตามปกติ เป็นต้น
๑.๖ การควบคุมการเข้า ถึงโปรแกรมประยุกต์หรื อแอพพลิเ คชั่น และสารสนเทศ (Application and
Information Access Control)
ผู้ดูแลระบบต้องมีการควบคุม อย่างน้อยดังนี้
๑.๖.๑ การจากัดการเข้าถึงระบบสารสนเทศ (Information Access Restriction) ผู้ดูแลระบบต้อง
จากัดหรือควบคุมการเข้าถึงหรือเข้าใช้งานของผู้ใช้งานและบุคลากรฝ่ายสนับสนุนการเข้าใช้งานในการเข้าถึง
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ระบบสารสนเทศและฟังก์ชัน (Functions) ต่าง ๆ ของโปรแกรมประยุกต์หรือแอพพลิเคชั่น โดยเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ในการจากัดหรือควบคุมการเข้าถึง หรือเข้าใช้งานที่สอดคล้องตามนโยบายควบคุมการเข้าถึง ระบบ
สารสนเทศที่ได้กาหนดไว้
๑.๖.๒ ระบบสารสนเทศซึ่งไวต่อการรบกวน มีผลกระทบและมีความสาคัญสูงต่อกรมสรรพสามิต
ผู้ดูแลระบบต้องมีการควบคุมและให้ดาเนินการ ดังนี้
(๑) แยกระบบสารสนเทศซึ่งไวต่อการรบกวนดังกล่าวออกจากระบบอื่น ๆ และแสดงให้เห็น
ถึงผลกระทบและระดับความสาคัญต่อกรมสรรพสามิต ได้แก่
- ระบบงานทะเบียนสรรพสามิต
- ระบบงานการขอใบอนุญาต
- ระบบงานรายได้
- ระบบขอยกเว้นภาษี คืนภาษี และลดหย่อนภาษี
- ระบบวิเคราะห์รายการภาษี
- ระบบงานฐานข้อมูลอ้างอิงกลาง
(๒) มีการควบคุมสภาพแวดล้อมของระบบดังกล่าวใน (๑) โดยเฉพาะ
(๓) มี ก ารควบคุ มอุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์ ระบบสื่ อ สารและการปฏิ บัติ ง านจากภายนอก
หน่วยงาน (Mobile Computing and Teleworking) ที่เกี่ยวข้องกับระบบดังกล่าวใน (๑)
๑.๖.๓ การควบคุมอุป กรณ์คอมพิว เตอร์และการสื่ อสารเคลื่ อนที่ ผู้ดูแลระบบต้องมีการกาหนด
แนวปฏิบั ติและมาตรการที่เหมาะสมในการควบคุมการใช้อุปกรณ์คอมพิว เตอร์และการสื่ อสารเคลื่ อนที่
เพื่อปกป้องข้อมูลสารสนเทศจากความเสี่ยงของการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสารเคลื่อนที่ และต้อง
ไม่ให้บุคคลภายนอกคัดลอกข้อมูล สารสนเทศจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่นาไปใช้ได้ มีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ ชื่อผู้ใช้งาน ซึ่งหากปรากฏความเสียหายร้ายแรง ผู้นาไปใช้ต้องรับผิดชอบต่อ
ความเสียหายที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ ผู้ใช้งาน ต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) เครื่องคอมพิวเตอร์ที่กรมสรรพสามิต มอบให้ผู้ใช้งาน เป็นทรัพย์สินของกรมสรรพสามิต
ดังนั้น ผู้ใช้งานจึงต้องใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพเพื่องานของกรมสรรพสามิต เท่านั้น
(๒) โปรแกรมที่ได้ถูกติดตั้งลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของกรมสรรพสามิต ต้องเป็นโปรแกรม
ที่กรมสรรพสามิตได้ซื้อลิขสิทธิ์มาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ห้ามนาไปติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว
หรือนาไปให้ผู้อื่นใช้งาน
(๓) ผู้ใช้งาน มีหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์ และต้องรับผิดชอบ
ต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นนั้นด้วย
(๔) ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เมื่อไม่ใช้งานหรือเสร็จสิ้นการใช้งานแล้วในทันที
(๕) ท าการล็ อ คหน้ า จอเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ห ลั ง จากที่ ไ ม่ ไ ด้ ใ ช้ ง านเป็ น เวลา ๕ นาที
เพื่อป้องกันบุคคลอื่นมาใช้งานที่เครื่องคอมพิวเตอร์

๑๕ | แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของกรมสรรพสามิต

(๖) การนาเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้กับระบบเครือข่ายของกรมสรรพสามิต ต้องพิสูจน์ตัวตน
ผ่านระบบพิสูจน์ตัวตนก่อนเข้าใช้งานทุกครั้ง
(๗) ไม่อนุญาตให้เข้าใช้งานเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม
(๘) ห้ า มผู้ ใ ช้งานใช้ อุปกรณ์ค อมพิ ว เตอร์แ ละการสื่ อสารเคลื่ อนที่ กระทาความผิ ด ตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยการกระท าความผิ ด เกี่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
๑.๖.๔ การปฏิบัติงานจากภายนอกหน่วยงาน (Teleworking) ผู้ดูแลระบบต้องกาหนดแนวปฏิบัติ
แผนงานและขั้นตอนปฏิบัติเพื่อปรับใช้ สาหรับการปฏิบัติงานของหน่วยงานจากภายนอกหน่วยงาน ผู้ดูแล
ระบบต้องกาหนดขั้นตอนการขออนุมัติการปฏิบัติงานจากภายนอกหน่วยงาน กาหนดสิทธิหรือ ระงับสิทธิ
การเข้าถึงระบบสารสนเทศ ผู้ใช้งานต้องทาการพิสูจน์ตัวตนทุกครั้ง ในการปฏิบัติงานจากภายนอกหน่วยงาน
หากปรากฏความเสี ย หายร้ ายแรง ผู้ ป ฏิบัติงานจากภายนอกหน่ ว ยงานต้องรับ ผิ ดชอบต่ อความเสี ยหาย
ที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ ผู้ใช้งาน ต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) กรอกแบบฟอร์มการขอใช้งานจากภายนอก
(๒) ชี้แจงแผนงานและขั้นตอนปฏิบัติ เพื่อเสนอการขออนุมัติการขอใช้งานจากภายนอก
(๓) ตรวจสอบการทางานอย่างเคร่งครัด
๑.๖.๕ ในกรณีที่กรมสรรพสามิตได้มีการว่าจ้างกับบริษัทต่าง ๆ เพื่อดาเนินโครงการของการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ ของกรมสรรพสามิต และต้องลงนามในสัญญาการว่าจ้างกับบริษัทต่าง ๆ ให้มีการจัดทา
เอกสารแนบท้ายสัญญาว่าด้วยการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับด้านระบบคอมพิ วเตอร์ ระบบเครือข่าย และ
ข้อมูลสารสนเทศ ของกรมสรรพสามิต กับบริษัทคู่สัญญา โดยมีการกาหนดมาตรการ ดังนี้
(๑) ผู้รับจ้างมีหน้าที่ในการคัดสรรพนักงานที่เข้ามาดาเนินโครงการของการพัฒนาระบบ
สารสนเทศของกรมสรรพสามิต จะต้องไม่เคยเป็นผู้มีความผิด เกี่ยวกับการกระทาความผิดทางคอมพิวเตอร์
ระหว่างการจ้างผู้รับจ้างมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมดูแลพนักงานของผู้รับจ้างให้รักษาข้อมูลที่
เป็นความลับเช่นเดียวกับที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ ผู้รับจ้างจะต้องใช้ความระมัดระวังอย่างที่สุดตามที่ผู้ประกอบ
วิชาชีพจะพึงมีในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับอย่างเคร่งครัด โดยไม่บอกหรือเปิดเผยข้อมูลที่ เป็นความลับ
แก่บุคคลภายนอกรู้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่เพื่อความจาเป็นในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของผู้รับจ้าง
ตามสั ญ ญาหลั ก เท่ า นั้ น ต้ อ งเสริ ม สร้ า งความเข้ า ใจอั น ดี ต่ อ พนั ก งานทุ ก คน เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ
และการบริหารงานด้านการรักษาข้อมูลบังเกิดผลมากที่สุด
(๒) เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงานตามสัญญาหลักหรือสัญญาหลักสิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ
ผู้ รั บ จ้ า งต้ อ งคื น เอกสาร แบบแปลน พิ ม พ์ เ ขี ย ว หรื อ คู่ มื อ ปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ งานที่ ว่ า จ้ า งที่ ไ ด้ รั บ ไป
จากผู้ว่าจ้างทันที และมิให้ทาสาเนาไว้ไม่ว่าในรูปของเอกสารหรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดทั้งสิ้น
๑.๗ การควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN Access Control)
๑.๗.๑ ผู้ดูแลระบบ ต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
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(๑) ทาการลงทะเบียนผู้ใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
ในการปฏิบั ติงานก่อนอนุญาตให้ เข้าใช้ระบบเครือข่ายไร้ส าย รวมทั้งมีการทบทวนสิ ทธิการเข้าถึง ระบบ
เครือข่ายไร้สายอย่างสม่าเสมอ
(๒) ทาการลงทะเบียนอุปกรณ์ทุกตัวที่ใช้เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายไร้สาย
(๓) ควบคุ ม สั ญ ญาณของอุ ป กรณ์ ก ระจายสั ญ ญาณ (Access Point) เพื่ อ ป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้
สัญญาณของอุปกรณ์รั่วไหลออกนอกพื้นที่ใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย และป้องกันไม่ให้ผู้โจมตีสามารถรับส่ง
สัญญาณจากภายนอกอาคารหรือบริเวณขอบเขตที่ควบคุมได้
(๔) ทาการเปลี่ยนค่า SSID (Service Set IDentifier) ที่ถูกกาหนดเป็นค่า Default มาจาก
ผู้ผลิตทันทีที่นาอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Access Point) มาใช้งาน
(๕) เปลี่ยนค่าชื่อบัญชีรายชื่อและรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบสาหรับการตั้งค่าการทางาน
ของอุปกรณ์ไร้สายและควรจะเลือกใช้ชื่อบัญชีรายชื่อและรหัสผ่านที่คาดเดาได้ยาก เพื่อป้องกันผู้โจมตีไม่ให้
สามารถเดาหรือเจาะรหัสได้โดยง่าย
(๖) ก าหนดค่ า ใช้ WEP (Wired Equivalent Privacy) หรื อ WPA (Wi-Fi Protected
Access) ในการเข้ารหัสข้อมูลระหว่าง Wireless Lan Client และอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Access Point)
เพื่อให้ยากต่อการดักจับและทาให้ปลอดภัยมากขึ้น
(๗) เลื อกใช้วิธีการควบคุม MAC Address (Media Access Control Address) และชื่ อ
ผู้ใช้ (User Name) รหัสผ่าน (Password) ของผู้ใช้งานที่มีสิทธิในการเข้าใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย โดยจะ
อนุญาตเฉพาะอุปกรณ์ที่มี MAC Address และชื่อผู้ใช้ (User Name) รหัสผ่าน (Password) ตามที่กาหนดไว้
เท่านั้นให้เข้าใช้ระบบเครือข่ายไร้สายได้
(๘) มีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุก (Firewall) ระหว่างเครือข่ายไร้สายกับเครือข่าย
ภายในกรมสรรพสามิต
(๙) ใช้ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายไร้สาย
อย่างสม่าเสมอ เพื่อตรวจสอบและบัน ทึกเหตุการณ์ที่น่าสงสัยที่เกิดขึ้นในระบบเครือข่ายไร้สาย และเมื่อ
ตรวจสอบพบการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายที่ผิดปกติ ให้รายงานต่อผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทราบโดยทันที
๑.๗.๒ ผู้ใช้งานที่จะใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายของกรมสรรพสามิต ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์
อักษร และได้รับการพิจารณาอนุญาตจากผู้ อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศหรือผู้ดูแลระบบที่ได้รับ
มอบหมาย ผู้ใช้งานมีหน้าที่ระมัดระวังความปลอดภัยในการใช้ งานเครือข่ายไร้สาย (Wireless Lan) และต้อง
ใช้งานผ่านบัญชีผู้ใช้ของตนเอง
๑.๗.๓ ผู้ใช้งาน ต้องไม่ดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) นาอุปกรณ์ ไร้สาย มาติดตั้งหรือเปิดใช้งานเองในกรมสรรพสามิตไมว่าจะเป็น Access
Point, Wireless Routers, Wireless USB Client หรือ Wireless Card
(๒) เปิดระบบเครือข่ายไร้สายแบบจุดต่อจุด (Ad-Hoc) หรือ Peer-to-Peer Network
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(๓) นารหัสผ่านที่ได้รับอนุญาตไปทาการเปิดเผยต่อผู้อื่นหรือสาธารณะ
(๔) โอน จาหน่าย หรือจ่ายแจกสิทธิที่ผู้ใช้งานได้รับ ให้กับผู้อื่น
(๕) ให้ ผู้ อื่น ใช้ง านผ่ า นบัญ ชี ผู้ ใช้ ข องตน หากเกิ ด ปัญ หาใด ๆ เจ้า ของบั ญ ชีจ ะต้ องเป็ น
ผู้รับผิดชอบทุกกรณี
๑.๘ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม (Physical and Environmental
Security)
๑.๘.๑ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของศูนย์คอมพิวเตอร์ (ห้อง Data Center)
(๑) ให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้กาหนดพื้นที่ใช้งานระบบสารสนเทศให้ชัดเจน และ
จัดทาแผนผังแสดงตาแหน่งของพื้นที่ใช้งานและประกาศให้รับทราบทั่วกัน โดยการกาหนดพื้นที่ดังกล่าวแบ่ง
ออกได้เป็น พื้นที่ทางาน พื้นที่ติดตั้งและจัดเก็บอุปกรณ์ระบบสารสนเทศหรื อระบบเครือข่าย พื้นที่ใช้งาน
ระบบเครือข่ายไร้สาย เป็นต้น
(๒) ให้ ศู น ย์ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ เป็ น ผู้ ก าหนดสิ ท ธิ ใ นการเข้ า ถึ ง พื้ น ที่ ใ ช้ ง านระบบ
สารสนเทศ
(๓) ให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกาหนดมาตรการควบคุมการเข้า -ออกพื้นที่ใช้งานระบบ
สารสนเทศ
(๓.๑) การเข้า-ออกพื้นที่ห้อง Data Center ในกรณีต้องการนาทรัพย์สินเข้า -ออก
ห้อง Data Center ผู้ร้องขอต้องกรอกแบบฟอร์มการขอเข้าพื้นที่ห้อง Data Center และนาอุปกรณ์เข้า-ออก
ให้ผู้ดูแลระบบพิจารณาคาร้องขอ จากนั้นส่งให้ เจ้าหน้าที่ส่วนบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพิจารณา
อนุมัติ โดยเมื่อเข้าถึงพื้นที่ห้อง Data Center ต้องลงนามในบันทึกการเข้า–ออกพื้นที่ควบคุมทุกครั้ง
(๓.๒) การเข้า-ออกพื้นที่ห้อง Data Center ในกรณีที่มีความประสงค์เข้าถึงพื้นที่
ห้อง Data Center เพื่อดาเนินการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงระบบงาน ผู้ร้องขอต้องกรอกแบบฟอร์มการขอ
อนุญาต แก้ไข/เปลี่ยนแปลง/ติดตั้งระบบงาน/บารุงรักษาระบบ ให้ผู้ดูแลระบบพิจารณาคาร้องขอ จากนั้นส่ง
ให้เจ้าหน้าที่ส่วนบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพิจารณาอนุมัติ โดยเมื่อเข้าถึงพื้นที่ห้อง Data Center ต้อง
ลงนามในบันทึกการเข้า–ออกพื้นที่ควบคุมทุกครั้ง
(๓.๓) การเข้า-ออกพื้นที่ห้อง Data Center ในกรณีการเข้าพื้นที่ในวันหยุดราชการ
ผู้ ร้ อ งขอต้ อ งกรอกแบบฟอร์ ม เพิ่ ม เติ ม ได้ แ ก่ แบบฟอร์ ม การขอเข้ า อาคารเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
(วันหยุดราชการ) ให้ผู้ดูแลระบบพิจารณาคาร้องขอ จากนั้นส่ งให้ เจ้าหน้าที่ส่วนบริหารคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายพิจารณาอนุมัติ
(๔) มี ร ะบบสนั บ สนุ น การท างานของระบบสารสนเทศของกรมสรรพสามิ ต ที่เ พี ยงพอ
ต่อความต้องการใช้งานโดยให้มีระบบเครื่องกาเนิดกระแสไฟฟ้า สารอง ระบบน้าและเครื่องดับเพลิง ระบบ
ปรับอากาศและควบคุมความชื้น และต้องมีการตรวจสอบหรือทดสอบระบบสนับสนุนเหล่านี้ อย่างสม่าเสมอ
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เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ระบบสนับสนุนทางานได้เป็นปกติ และลดความเสี่ยงจากการล้มเหลวในการทางานของ
ระบบสนับสนุน
(๕) ติดตั้งระบบแจ้งเตือนเพื่อแจ้งเตือนกรณีที่ระบบสนับสนุนการทางานภายในห้อง Data
Center ทางานผิดปกติหรือหยุดการทางาน
๑.๘.๒ การเดินสายไฟ สายสื่อสาร และสายเคเบิ้ลอื่น ๆ (Cabling Security)
(๑) หลีกเลี่ยงการเดินสายสัญญาณเครือข่ายของกรมสรรพสามิตในลักษณะที่ต้องผ่านเข้าไป
ในบริเวณที่มีบุคคลภายนอกเข้าถึงได้
(๒) ให้ มี ก ารร้ อ ยท่ อ สายสั ญ ญาณต่ า ง ๆ เพื่ อ ป้ อ งกั น การดั ก จั บ สั ญ ญาณ หรื อ การตั ด
สายสัญญาณเพื่อทาให้เกิดความเสียหาย
(๓) ให้เดินสายสัญญาณสื่อสารและสายไฟฟ้าแยกออกจากกัน เพื่อป้องกันการแทรกแซง
รบกวนของสัญญาณซึ่งกันและกัน
(๔) ทาป้ายชื่อบนสายสัญญาณและอุปกรณ์
(๕) จัดทาผังสายสัญญาณสื่อสารต่าง ๆ ให้ครบถ้วนและถูกต้อง
(๖) ห้องที่มีสายสัญญาณสื่อสารต่าง ๆ ปิดใส่สลักให้สนิท เพื่อป้องกันการเข้าถึงของบุคคลภายนอก
(๗) สารวจระบบสายสัญญาณสื่อสารทั้งหมดเพื่อตรวจหาการติดตั้งอุปกรณ์ดักจับสัญญาณ
โดยผู้ไม่ประสงค์ดี
๑.๘.๓ การบารุงรักษาอุปกรณ์ (Equipment Maintenance)
(๑) ให้มีการบารุงรักษาอุปกรณ์ ได้แก่ อุปกรณ์เครือข่าย อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
สนับสนุน ตามรอบระยะเวลา และปฏิบัติตามคาแนะนาของผู้ผลิต
(๒) จั ดเก็บ บั น ทึก กิจ กรรมการบารุง รักษาอุปกรณ์ ทุกครั้ ง เพื่ อใช้ในการตรวจสอบหรื อ
ประเมินในภายหลัง
(๓) จัดเก็บบันทึกปัญหาและข้อบกพร่องของอุปกรณ์ที่ตรวจสอบ เพื่อใช้ในการประเมินและ
ปรั บ ปรุงอุป กรณ์ดังกล่ าว โดยกรอกแบบฟอร์มตรวจสอบอุปกรณ์ห้ อง Data Center จากนั้นดาเนินการ
รายงานสรุปผลการเฝ้าระวังเหตุการณ์ให้ผู้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบเป็นประจาทุกเดือน
(๔) ควบคุมและสอดส่องดูแลการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการภายนอกที่มาทาการบารุงรักษา
อุปกรณ์ภายในกรมสรรพสามิต
(๕) จัดให้ มีการอนุมัติสิ ทธิการเข้าถึงอุปกรณ์ที่มีข้อมูล ส าคัญโดยผู้ รับจ้างให้ บริการจาก
ภายนอกที่มาทาการบารุงรักษาอุปกรณ์ เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต
๑.๘.๔ การนาสินทรัพย์ของกรมสรรพสามิตออกนอกหน่วยงาน (Removal of Property)
(๑) ต้องขออนุญาตก่อนนาอุปกรณ์หรือสินทรัพย์นั้นออกไปใช้งาน
(๒) กาหนดผู้มีอานาจในการเคลื่อนย้ายหรือนาอุปกรณ์ออกนอกหน่วยงาน
(๓) กาหนดระยะเวลาของการนาอุปกรณ์ออกไปใช้งาน
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(๔) เมื่อมีการนาอุปกรณ์ส่ งคืน ต้องตรวจสอบว่าสอดคล้องกับระยะเวลาที่อนุญาต และ
ตรวจสอบการชารุดเสียหายของอุปกรณ์ด้วย
(๕) บันทึกข้อมูลการนาอุปกรณ์ของกรมสรรพสามิตออกไปใช้งาน เพื่อเอาไว้เป็นหลักฐาน
ป้องกันการสูญหาย รวมทั้ง บันทึกข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อนาอุปกรณ์ส่งคืน
๑.๘.๕ การป้องกันอุปกรณ์ทนี่ าไปใช้นอกกรมสรรพสามิต (Security of Equipment Off-Premises)
(๑) กาหนดมาตรการความปลอดภัยเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการนาอุปกรณ์หรือสินทรัพย์
ของกรมสรรพสามิตออกไปใช้งาน เช่น การขนส่ง การเกิดอุบัติเหตุกับอุปกรณ์ เป็นต้น
(๒) ไม่ทิ้งอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ของกรมสรรพสามิตไว้โดยลาพังในที่สาธารณะ
(๓) ให้เจ้าหน้าที่มีความรับผิดชอบดูแลอุปกรณ์หรือสินทรัพย์เสมือนเป็นสินทรัพย์ของตนเอง
๑.๘.๖ การกาจัดอุปกรณ์ หรือการนาอุปกรณ์กลับมาใช้งานอีกครั้ง (Secure Disposal or Re-Use
of Equipment)
(๑) ให้ทาลายข้อมูลสาคัญในอุปกรณ์ก่อนที่จะกาจัดอุปกรณ์ดังกล่าว โดยเมื่อต้องการทาลาย
สื่อบันทึกข้อมูล หรือถึงรอบการทาลายสื่อบันทึกข้อมูลตามแบบฟอร์มบันทึกรายการสินทรัพย์ผู้ร้องขอต้อง
กรอกแบบฟอร์ มขอทาลายสื่ อบั น ทึกข้อมูล และส่ งต่อให้ แก่ ผู้ เชี่ยวชาญด้านพัฒ นาความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศหรือเจ้าหน้าที่ส่วนบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่ายที่ได้รับมอบหมาย เพื่อขออนุมัติการทาลายสื่อ
บันทึกข้อมูล
(๒) มีมาตรการหรือเทคนิคในการลบหรือเขียนข้อมูลทับบนข้อมูลที่มีความสาคัญในอุปกรณ์
สาหรับจัดเก็บข้อมูลก่อนที่จะอนุญาตให้ผู้อื่น นาอุปกรณ์นั้นไปใช้งานต่อ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการเข้าถึงข้อมูล
สาคัญนั้นได้
๑.๘.๗ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสาหรับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ
(๑) จัดเก็บเอกสารไว้ในสถานที่ที่มั่นคงปลอดภัย
(๒) ให้เจ้าของระบบสารสนเทศมีหน้าที่ควบคุมการเข้าถึงและการทาลายเอกสาร
(๓) ให้มีการควบคุมการเข้าถึงเอกสารที่จัดเก็บหรือเผยแพร่อยู่บนเครือข่ายสาธารณะ
(๔) การขอขึ้นทะเบียนเอกสาร ให้ผู้จัดทาเอกสารกรอกแบบฟอร์มคาร้องขอดาเนินการ
เกี่ยวกับ เอกสาร (Document Action Request) เพื่อขึ้นทะเบียนเอกสาร โดยให้ผู้ บังคับบัญชาพิจารณา
อนุมัตกิ ารขึ้นทะเบียนเอกสาร จากนั้นนายทะเบียนเอกสารดาเนินการประกาศให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ
(๕) การทบทวนเอกสาร ผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ควบคุมทะเบียนเอกสาร แจ้งเจ้าของ
เอกสารเมื่อถึงรอบการทบทวนเอกสารรับทราบ ผู้ จัดทาเอกสารดาเนินการทบทวนเอกสารตามรอบการ
ทบทวน และประกาศผลการทบทวนเอกสาร
๑.๙ การเข้าถึงเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server Access Control)
๑.๙.๑ ควบคุมการติดตั้งซอฟต์แวร์ลงไปยังระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ให้บริการ
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(๑) ให้มีการควบคุมการเปลี่ยนแปลงต่อระบบสารสนเทศของกรมสรรพสามิต เพื่อป้องกัน
ความเสียหายหรือการหยุดชะงักที่มีต่อระบบสารสนเทศนั้น
(๒) ให้ผู้ดูแลระบบที่ได้รับการอบรมแล้ว หรือมีความชานาญเท่านั้น ที่จะเป็นผู้ ทาหน้าที่
ดาเนินการเปลี่ยนแปลงต่อระบบสารสนเทศของกรมสรรพสามิต
(๓) การติดตั้งหรือปรับปรุงซอฟต์แวร์ของระบบสารสนเทศ ต้องมีการขออนุมัติให้ติดตั้งก่อน
ดาเนินการ โดยกรอกแบบฟอร์มขอติดตั้งซอฟต์แวร์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ ตรวจสอบความถูกต้องของ
ลิ ขสิ ทธิ์ซ อฟต์แวร์ จากนั้ น ให้ เจ้ าหน้ าที่ส่ ว นบริห ารคอมพิว เตอร์และเครือข่า ยพิจารณาอนุมัติก ารติดตั้ ง
ซอฟต์แวร์ โดยหากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบตรวจสอบพบว่า ซอฟต์แวร์ที่ขอติดตั้งไม่ถูกลิขสิทธิ์ ให้ระงับการของ
ดาเนินการติดตั้งซอฟต์แวร์นั้น
(๔) ไม่ ค วรติ ด ตั้ ง ซอร์ ส โค้ ด คอมไพเลอร์ (Complier) ของระบบสารสนเทศในเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ให้บริการนั้น ๆ
(๕) กาหนดให้มีการจัดเก็บซอร์สโค้ดและไลบรารี่ สาหรับซอฟต์แวร์ของระบบสารสนเทศไว้
ในสถานที่ที่มีความมั่นคงปลอดภัย
(๖) กาหนดให้ผู้ใช้งานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ต้องทาการทดสอบระบบสารสนเทศตามจุดประสงค์
ที่กาหนดไว้อย่ างครบถ้วน เพียงพอ ก่อนดาเนินการติดตั้งบนเครื่องคอมพิว เตอร์แม่ข่าย เช่น ซอฟต์แวร์
ระบบปฏิบัติการ ซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศ เป็นต้น
(๗) ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดาเนินการทดสอบด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศอย่าง
ครบถ้วน ก่อนติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
(๘) ให้มีการจัดเก็บซอฟต์แวร์เวอร์ชันเก่า ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศเดิม ขั้นตอน
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของระบบสารสนเทศในกรณีที่จาเป็นต้องกลับไปใช้เวอร์ชันเก่าเหล่านั้น ตามระยะเวลาที่เหมาะสม
(๙) ให้มีการระบุความต้องการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ก่อนที่จะเริ่มต้นทาการ
พัฒนาหรือปรับปรุงระบบสารสนเทศ
๑.๙.๒ ให้มีการทบทวนการทางานของระบบสารสนเทศภายหลังจากที่เปลี่ยนแปลงระบบปฏิบัติการ
(๑) แจ้ ง ให้ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ระบบสารสนเทศให้ รั บ ทราบเกี่ ย วกั บ การเปลี่ ย นแปลง
ระบบปฏิบั ติก าร เพื่ อให้ บุ คคลเหล่ านั้ น มีเวลาเพีย งพอในการด าเนิน การทดสอบและทบทวน ก่ อนที่จ ะ
ดาเนินการเปลี่ยนแปลงระบบปฏิบัติการ
(๒) พิจารณาวางแผนดาเนินการเปลี่ยนแปลงระบบปฏิบัติการของระบบสารสนเทศ รวมทั้ง
วางแผนด้านงบประมาณที่จาเป็นต้องใช้ ในกรณีทกี่ รมสรรพสามิตต้องเปลี่ยนไปใช้ระบบปฏิบัติการใหม่
๑.๙.๓ การควบคุมการพัฒนาซอฟต์แวร์ของผู้รับจ้างจากภายนอก
(๑) ให้มีการควบคุมการพัฒนาซอฟต์แวร์ เช่น ด้านคุณภาพ ด้านความถูกต้องของซอฟต์แวร์ เป็นต้น
(๒) ให้ระบุว่าใครจะเป็นผู้มีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาสาหรับซอร์สโค้ด ในการพัฒนาซอฟต์แวร์
(๓) ให้มีการตรวจสอบโปรแกรมไม่ประสงค์ดี ในซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ที่จะทาการติดตั้งก่อน
ดาเนินการติดตั้ง
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๑.๙.๔ มาตรการควบคุมช่องโหว่ทางเทคนิค
ให้ผู้ดูแลระบบ ดาเนินการบริหารจัดการ ดังนี้
(๑) จัดทาบัญชีของระบบสารสนเทศ โดยมีการบันทึกข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
- ชื่อซอฟต์แวร์และเวอร์ชันที่ใช้งาน
- สถานที่ที่ติดตั้ง
- เครื่องที่ติดตั้ง
- ผู้ผลิตซอฟต์แวร์
- ข้อมูลสาหรับติดต่อผู้ผลิตหรือผู้พัฒนาซอฟแวร์นั้น ๆ
(๒) จัดการกับช่องโหว่ของระบบสารสนเทศอย่างเหมาะสมโดยทันที
(๓) เฝ้าระวังและติดตาม ประเมินความเสี่ยงสาหรับช่องโหว่ของระบบสารสนเทศ รวมทั้ง
การประสานงานเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดาเนินการแก้ไขช่องโหว่ตามความเหมาะสม
(๔) กาหนดแหล่ งข้อมูล ข่าวสารเพื่อใช้ในการติดตามช่องโหว่ของระบบสารสนเทศของ
กรมสรรพสามิต
(๕) กาหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดาเนินการประเมินความเสี่ยงเมื่อได้รับแจ้งหรือทราบเกี่ยวกับ
ช่องโหว่นั้น
(๖) ปิดการใช้งานหรือควบคุมการเข้าถึงพอร์ตที่ใช้ สาหรับตรวจสอบและปรับแต่งระบบ
หรือเปิดให้ใช้งานได้อย่างจากัดระยะเวลาเท่าที่ จาเป็น โดยต้องได้รับการอนุญาตจากผู้ดูแลระบบเป็นลาย
ลักษณ์อักษร
๑.๙.๕ การบันทึกเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบสารสนเทศ (Audit Logging) ให้มีการ
บันทึกพฤติกรรมการใช้งาน (Log) การเข้าถึงระบบสารสนเทศ ดังนี้
(๑) ข้อมูลชื่อบัญชีผู้ใช้งาน
(๒) ข้อมูลวันเวลาที่เข้าถึงระบบ
(๓) ข้อมูลวันเวลาที่ออกจากระบบ
(๔) ข้อมูลเหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึ้น
(๕) ข้อมูลการล็อกอิน ทั้งที่สาเร็จและไม่สาเร็จ
(๖) ข้อมูลความพยายามในการเข้าถึงทรัพยากรทั้งที่สาเร็จและไม่สาเร็จ
(๗) ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงคอนฟิกกูเรชั่นของระบบ
(๘) ข้อมูลแสดงการใช้งานแอพพลิเคชัน
(๙) ข้อมูลแสดงการเข้าถึงไฟล์และการกระทากับไฟล์ เช่น เปิด ปิด เขียน อ่านไฟล์ เป็นต้น
(๑๐) ข้อมูลไอพีแอดเดรสที่เข้าถึง
(๑๑) ข้อมูลโพรโตคอลเครือข่ายที่ใช้
(๑๒) ข้อมูลแสดงการหยุดการทางานของระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์
(๑๓) ข้อมูลแสดงการสารองข้อมูลไม่สาเร็จ
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๑.๑๐ การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Mobile Device)
๑.๑๐.๑ การใช้งานทั่วไป ให้ผู้ใช้งานปฏิบัติ ดังนี้
(๑) เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ที่ ก รมสรรพสามิ ต อนุ ญ าตให้ ผู้ ใ ช้ งาน ใช้ งานเป็น สิ นทรั พย์ ข อง
กรมสรรพสามิ ต ดั ง นั้ น ผู้ ใ ช้ ง านจึ ง ควรใช้ ง านเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพื่ อ งานของ
กรมสรรพสามิต
(๒) โปรแกรมที่ได้ถูกติดตั้งลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของกรมสรรพสามิต ต้องเป็นโปรแกรม
ที่กรมสรรพสามิตได้ซื้อลิขสิทธิ์มาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้นห้ามผู้ใช้งานคัดลอกโปรแกรมต่าง ๆ และ
นาไปติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว หรือแก้ไข หรือนาไปให้ผู้อื่นใช้งานโดยผิดกฎหมาย
(๓) ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้งานทาการติดตั้งและแก้ไขเปลี่ยนแปลงโปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์
ของกรมสรรพสามิต
(๔) การเคลื่อนย้ายหรือส่งเครื่องคอมพิวเตอร์ไปตรวจซ่อมจะต้องดาเนินการโดยเจ้าหน้าที่
ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือผู้รับจ้างในการบารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ได้ ทาสัญญา
กับกรมสรรพสามิตเท่านั้น
(๕) ก่อนการใช้งานกับสื่อบันทึกข้อมูลแบบพกพาต่าง ๆ ต้องมีการตรวจสอบเพื่อหาไวรัส
คอมพิวเตอร์โดยโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์
(๖) ไม่เก็บข้อมูลสาคัญของกรมสรรพสามิตไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่
(๗) ไม่นาอาหาร เครื่องดื่ม หรือสิ่งที่เป็นของเหลว มาวางใกล้บริเวณเครื่องคอมพิวเตอร์
(๘) ไม่วางสื่อแม่เหล็กไว้ใกล้หน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์หรือ Disk Drive
(๙) ในกรณีที่ต้องการเคลื่ อนย้ายเครื่องคอมพิว เตอร์แบบพกพา ควรใส่ กระเป๋า ส าหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา เพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากการกระทบกระเทือน เช่น การตกจากที่สูง เป็นต้น
(๑๐) การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาเป็นระยะเวลานานเกินไป ในสภาพที่มีอากาศ
ร้อนจัด ควรปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นการพักเครื่องสักระยะหนึ่งก่อนเปิดใช้งานใหม่อีกครั้ง
(๑๑) หลีกเลี่ยงการใช้นิ้วหรือของแข็ง เช่น ปลายปากกา กดสัมผัสหน้าจอ LCD ให้เป็นรอย
ขีดข่วนหรือทาให้จอ LCD ของเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาแตกเสียหายได้
(๑๒) ไม่วางของทับบนเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือแป้นพิมพ์
(๑๓) ผู้ใช้งานมีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกันการสูญหาย เช่น ควรล็ อกเครื่องขณะที่ไม่ได้
ใช้งาน ไม่วางเครื่องทิ้งไว้ในที่สาธารณะ หรือในบริเวณที่มีความเสี่ยงต่อการสูญหาย เป็นต้น
(๑๔) ห้ามมิให้ผู้ ใช้งานทาการเปลี่ยนแปลงแก้ไขส่ วนประกอบย่อย (Sub Component)
ที่ติดตั้งอยู่ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์รวมถึงแบตเตอรี่
๑.๑๐.๒ การสารองข้อมูลและการกู้คืน
(๑) ผู้ใช้งานต้องรับผิดชอบในการสารองข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้บนสื่อบันทึกอื่น ๆ
เช่น CD DVD หรือ External Hard Disk เป็นต้น
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(๒) ผู้ใช้งานมีหน้าที่เก็บรักษาสื่อข้อมูล สารอง (Backup Media) ไว้ในสถานที่ที่เหมาะสม
ไม่เสี่ยงต่อการรั่วไหลของข้อมูลและทดสอบการกู้คืนข้อมูลที่สารองไว้อย่างสม่าเสมอ
(๓) ผู้ใช้งานควรประเมินความเสี่ยงว่าข้อมูลที่เก็บไว้บน Hard Disk ไม่ควรจะเป็นข้อมูล
สาคัญเกี่ยวข้องกับการทางาน เนื่องจากหากมีความเสียหายเกิดขึ้นต่อ Hard Disk อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
การดาเนินการของกรมสรรพสามิตได้
๑.๑๑ การบริหารจัดการการเข้าถึงข้อมูลตามระดับชั้นความลับ (Information Classification)
๑.๑๑.๑ ผู้ดูแลระบบ ต้องกาหนดชั้นความลับของข้อมูล วิธีปฏิบัติในการจัดเก็บข้อมูล และวิธีปฏิบัติ
ในการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลแต่ละประเภทชั้นความลับ ทั้งการเข้าถึงโดยตรง และการเข้าถึงผ่านระบบ
สารสนเทศ รวมถึงวิธีการทาลายข้อมูลแต่ละประเภทชั้นความลับ
๑.๑๑.๒ เจ้าของข้อมูล จะต้องมีการทบทวนความเหมาะสมของสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน
เหล่านี้อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสิทธิต่าง ๆ ที่ให้ไว้ยังคงมีความเหมาะสม
๑.๑๑.๓ วิธีปฏิบัติในการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลแต่ละประเภทชั้นความลับ ทั้งการเข้าถึงโดยตรง
และการเข้ า ถึง ผ่ า นระบบสารสนเทศ ผู้ ดู แ ลระบบต้ องก าหนดชื่ อ ผู้ ใ ช้ ง าน (User Name) และรหั ส ผ่ า น
(Password) เพื่อใช้ในการตรวจสอบตัวตนจริงของผู้ใช้ข้อมูลในแต่ละชั้นความลับข้อมูล
๑.๑๑.๔ การรับส่งข้อมูลสาคัญผ่านเครือข่ายสาธารณะ ควรได้รับการเข้ารหัส (Encryption) ที่เป็น
มาตรฐานสากล เช่น SSL VPN หรือ XML Encryption เป็นต้น
๑.๑๑.๕ ควรมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล ในกรณีที่นาเครื่องคอมพิวเตอร์ออก
นอกพื้นที่ของกรมสรรพสามิต เช่น ส่งเครื่องคอมพิวเตอร์ไปตรวจซ่อม ควรสารองและลบข้อมูลที่เก็บอยู่ใน
สื่อบันทึกข้อมูลก่อน เป็นต้น
๑.๑๒ การควบคุมการใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail)
๑.๑๒.๑ ผู้ใช้งาน ต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ใช้งานที่ต้องการใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพสามิต ต้องขออนุญาตเป็น
ลายลักษณ์อักษร และได้รับการพิจารณาอนุญาตจากผู้ อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศหรือผู้ดูแลระบบ
ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อดาเนินการกาหนดสิทธิชื่อผู้ใช้งานรายใหม่และรหัสผ่าน
(๒) เมื่อได้รับรหัสผ่าน จะต้องเปลี่ยนรหัสผ่านโดยทันที หลังจากการเข้าสู่ระบบเป็นครั้งแรก
(๓) ต้องใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมสรรพสามิต เพื่อติดต่องานของราชการเท่านั้น
ห้ามใช้เพื่อการประกอบธุรกิจ หรือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน เผยแพร่ อ้างอิง พาดพิง ดูหมิ่น หรือกระทา
ใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ภาพ
เสียง ข้อความ ที่ไม่เหมาะสม แสดงข้อคิดเห็นส่วนตัวที่ส่งผลกระทบในทางลบ หรือสร้างความเสื่อมเสียหรือ
เสียหายต่อบุคคลหรือองค์กร
(๔) ห้ามใช้ E-Mail Address ของผู้อื่น เพื่ออ่าน หรือรับส่งข้อความ
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(๕) หลังจากการใช้งาน ต้องออกจากระบบทุกครั้ง เพื่อป้องกันบุคคลอื่นเข้าใช้งาน
(๖) ในกรณีที่ต้องการส่งข้อมูลที่เป็นความลับ ผู้ใช้งานไม่ควรระบุความสาคัญของข้อมูลลงใน
หัวข้อจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
(๗) ควรตรวจสอบและลบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ของตนเองทุกวัน เพื่อลดปริมาณการใช้
พื้นที่ของระบบ ให้เหลือจานวนน้อยที่สุด
(๘) ผู้ใช้งานมีหน้ าที่จ ะต้องรักษาชื่อผู้ ใช้ (User Name) และรหั สผ่ าน (Password) เป็น
ความลับไม่ให้รั่วไหลไปถึงบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง
๑.๑๒.๒ ผู้ดูแลระบบ ต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดสิทธิการเข้าถึงระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพสามิตให้เหมาะสม
กับการเข้าใช้บริการของผู้ใช้ระบบและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน
(๒) กาหนดจานวนครั้งที่ยอมให้ผู้ใช้งานใส่รหัสผ่าน (Password) ผิดพลาดได้ไม่เกิน ๓ ครั้ง
(๓) มีการทบทวนสิ ทธิการเข้าใช้งานและปรับปรุงบัญชีผู้ ใช้งาน อย่างน้อยปีล ะ ๑ ครั้ง
หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง เช่น มีการลาออก เปลี่ยนตาแหน่ง โอน ย้าย หรือสิ้นสุดการจ้าง เป็นต้น
(๔) มีการควบคุมการเข้าถึงระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ตามแนวทางการบริหารจัดการ
การเข้าถึงของผู้ใช้งาน (User Access Management) ที่ได้กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด
๑.๑๓ การใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)
๑.๑๓.๑ ผู้ดูแลระบบต้องกาหนดเส้นทางการเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเข้าใช้งานระบบ
อินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อผ่านระบบรักษาความปลอดภัยที่กรมสรรพสามิตจัดสรรไว้เท่านั้น เช่น Proxy Firewall
เป็ น ต้น ห้ ามผู้ ใช้งานทาการเชื่อมต่อระบบคอมพิว เตอร์ผ่ า นช่องทางอื่น เช่น Dial-Up Modem เป็นต้ น
เว้นแต่มีเหตุผลความจ าเป็น และได้รับอนุมัติจากผู้ อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศหรือผู้ดูแลระบบ
ที่ได้รับมอบหมายแล้วเท่านั้น
๑.๑๓.๒ จะต้องมีการตั้งค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อทาการอุดช่องโหว่ ก่อนที่จะทาการเชื่อมต่อระบบ
อินเทอร์เน็ต
๑.๑๓.๓ ผู้ใช้งานต้องเข้าถึงแหล่งข้อมูลตามสิทธิที่ได้รับตามหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อประสิทธิภาพ
ของระบบเครื อข่ายและความปลอดภัย ทางข้อมูล ของกรมสรรพสามิต และต้องไม่ใช้ระบบอินเทอร์เน็ ต
ของกรมสรรพสามิต เพื่อหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เป็นการส่วนบุคคล และทาการเข้าสู่เว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม
เช่น เว็บไซต์ที่ขัดต่อศีลธรรม เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาอันอาจกระทบกระเทือนหรือเป็นภัยต่อความมั่นคงแห่งชาติ
ศาสนา พระมหากษัต ริ ย์ หรื อ เว็บ ไซต์ ที่เ ป็น ภัย ต่อ สั งคม หรื อละเมิ ดสิ ทธิ ของผู้ อื่ น หรื อข้ อ มูล ที่อ าจก่ อ
ความเสียหายให้กับกรมสรรพสามิต เป็นต้น
๑.๑๓.๔ ห้ามผู้ใช้งานเปิดเผยข้อมูล สาคัญที่เป็นความลับเกี่ยวกับงานของกรมสรรพสามิต ที่ยังไม่ได้
ประกาศอย่างเป็นทางการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
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๑.๑๓.๕ ห้ ามดาวน์ โ หลดโปรแกรมใช้งาน จากระบบอินเทอร์เน็ต ที่ เป็นการละเมิด ลิ ขสิ ทธิ์ห รื อ
ทรัพย์สินทางปัญญา
๑.๑๓.๖ ในการใช้งานกระดานสนทนาอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้งานต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่ สาคัญและเป็น
ความลับของกรมสรรพสามิต ไม่เสนอความคิดเห็น ใช้ข้อความที่ยั่วยุ ให้ร้าย ที่จะทาให้เกิดความเสื่อมเสีย
ต่อชื่อเสียงของกรมสรรพสามิต หรือทาลายความสัมพันธ์กับบุคลากรของหน่วยงานอื่น ๆ
๑.๑๓.๗ ผู้ใช้งานต้องทาการปิดเว็บบราวเซอร์ เมื่อสิ้นสุดการใช้งาน เพื่อป้องกันการเข้าใช้งานโดย
บุคคลอื่น
๑.๑๔ การใช้งานอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุก (Firewall)
๑.๑๔.๑ ต้องกาหนดเงื่อนไขของการเชื่อมต่อหรือการให้บริการที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น โดยกาหนด
เงื่อนไขเป็น Deny All Allow Some คือ ห้ามทุกการเชื่อมต่อผ่านอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุก เว้นแต่จะได้รับ
การอนุญาต
๑.๑๔.๒ เงื่อนไขการเชื่อมต่อหรือการให้บริการที่กาหนดว่าได้รับอนุญาตให้ผ่านอุปกรณ์ป้องกันการ
บุกรุกได้ จะต้องบันทึกเป็นเอกสาร และสาเนาให้กับผู้ดูแลระบบรับทราบ โดยเงื่อนไขของการอนุญาตจะต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลระบบ และรายงานให้ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทราบ
๑.๑๔.๓ เส้น ทางการสื่ อสารคอมพิว เตอร์ที่เข้าออกจากกรมสรรพสามิต จะต้องได้รับการติดตั้ง
อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกในทุกเส้นทาง
๑.๑๔.๔ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่มีการเชื่อมต่อไปยังภายนอกองค์กร จะต้องจัดให้อยู่ใน DMZ
(De-Militarize Zone) เสมอ
๑.๑๔.๕ ต้องไม่อนุญาตให้การสื่อสารจากภายนอกองค์กร ผ่านเข้าไปในองค์กรได้ โดยจะยอมให้
เข้ามาในส่วน DMZ ได้เท่านั้น
๑.๑๔.๖ หากมี ก ารเพิ่ ม เติ ม หรื อ เปลี่ ย นแปลงเส้ น ทางการสื่ อ สารคอมพิ ว เตอร์ จะต้ อ งได้ รั บ
การอนุญาตจากผู้ ดูแลระบบก่อน และต้องมีการตรวจสอบผลกระทบกับ อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุก และ
เงื่อนไขที่ตั้งให้กับอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุก
๑.๑๔.๗ อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกที่นามาใช้งาน จะต้องทาหน้าที่ป้องกันการบุกรุกเพียงอย่างเดียว
โดยไม่ทาหน้าที่อื่น ๆ เช่น AntiVirus Gateway เป็นต้น
๑.๑๔.๘ ผู้ ดู แ ลระบบจะต้ อ งตรวจสอบการท างานของอุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น การบุ ก รุ ก จากบั น ทึ ก
การทางาน (Log File) อย่างสม่าเสมอ อย่างน้อยทุกสัปดาห์ และรายงานให้ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศทราบเป็นรายเดือน
๑.๑๔.๙ การเปลี่ ย นแปลงใด ๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ อุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น การบุ ก รุ ก จะต้ อ งได้ รั บ การบั น ทึ ก
อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การตั้งค่าการเชื่อมต่อ หรือบริการที่ได้รับอนุญาต
๑.๑๔.๑๐ อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกจะต้องได้รับการป้องกันจากการเข้าถึงทางกายภาพ โดยจะต้อง
ติดตั้งในห้องที่มีการรักษาความปลอดภัย มีการล็อก โดยอนุญาตให้ผู้ดูแลระบบเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงได้
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๑.๑๔.๑๑ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) ที่เข้า-ออกอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุก จะต้องส่งค่าไป
จัดเก็บที่อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล โดยจะต้องจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) ไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน
๑.๑๔.๑๒ จะต้องมีการสารองข้อมูลการกาหนดค่าต่าง ๆ ของอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเป็นประจา
ทุกสัปดาห์ หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงค่า
๑.๑๔.๑๓ เครื่ องคอมพิว เตอร์แม่ข่ายที่ให้บริการระบบสารสนเทศต่าง ๆ จะต้องไม่อนุญาตให้ มี
การเชื่อมต่อเพื่อใช้งานอินเทอร์เน็ต เว้นแต่มีความจาเป็น โดยจะต้องกาหนดเป็นกรณีไป
๑.๑๔.๑๔ กรมสรรพสามิต มีสิทธิที่จะระงับการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายที่มีพฤติกรรม
การใช้งานที่ผิ ดนโยบาย หรื อเกิดจากการทางานของโปรแกรมที่มีความเสี่ ยงต่อความปลอดภัย จนกว่ า
จะได้รับการแก้ไข
๑.๑๔.๑๕ การเชื่อมต่อในลักษณะของการ Remote Login จากภายนอกมายังเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย หรืออุป กรณ์เครือข่ายภายใน จะต้องบันทึกรายการของการดาเนินการ ตามแบบการขออนุญาต
ดาเนินการเกี่ยวกับ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่าย และจะต้องได้รับความเห็ นชอบจาก
ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
๑.๑๔.๑๖ ผู้ละเมิดนโยบายด้านความปลอดภัยของอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุก จะถูกระงับการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตทันที
๑.๑๕ การใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network)
๑.๑๕.๑ อนุญาตให้ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ในรูปแบบและลักษณะตามที่ กรมสรรพสามิตได้
กาหนดไว้เท่านั้น
๑.๑๕.๒ ผู้ใช้งานที่ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ต้องมีความตระหนักเรื่องความมั่นคงปลอดภัย
อยู่เสมอ และต้องรับผิดชอบหากเกิดความเสียหายใด ๆ ที่มีผลกระทบกับ กรมสรรพสามิต จากการใช้งาน
เครือข่ายสังคมออนไลน์
๑.๑๕.๓ หากเกิดปัญหาจากการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ ที่อาจมีผลกระทบกับ กรมสรรพสามิต
ผู้ใช้งานต้องแจ้งต่อผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศโดยเร็วที่สุด เพื่อดาเนินการตามความเหมาะสม
๑.๑๖ การจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (Log)
๑.๑๖.๑ ต้ อ งจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล จราจรทางคอมพิ ว เตอร์ (Log) ไว้ ใ นสื่ อ เก็ บ ข้ อ มู ล ที่ ส ามารถรั ก ษา
ความครบถ้วน ถูกต้อง แท้จริง ระบุตัวบุคคลที่เข้าถึงสื่อดังกล่าวได้ และข้อมูลที่ใช้ในการจัดเก็บ กาหนดชั้น
ความลับในการเข้าถึง
๑.๑๖.๒ ห้ามผู้ดูแลระบบแก้ไขข้อมูลที่เก็บรักษาไว้
๑.๑๖.๓ กาหนดให้มีการบันทึกการทางานของระบบบันทึกการปฏิบัติงานของผู้ใช้งาน (Application
Logs) และบั น ทึกรายละเอีย ดของระบบป้องกันการบุกรุก เช่น บันทึกการเข้า – ออกระบบ บันทึกการ
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พยายามเข้าสู่ ร ะบบ เป็ น ต้น เพื่อ ประโยชน์ในการใช้ตรวจสอบและต้องเก็บบันทึกไว้ อย่างน้อย ๙๐ วั น
นับตั้งแต่การใช้งานสิ้นสุดลง
๑.๑๖.๔ ต้องมีวิธีป้องกันการแก้ไขเปลี่ยนแปลงบันทึกต่าง ๆ และจากัดสิทธิการเข้าถึงบันทึกเหล่านั้น
ให้เฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ได้แก่ ผู้ตรวจสอบระบบสารสนเทศของกรมสรรพสามิต (IT Auditor) หรือ
บุคคลที่กรมสรรพสามิตมอบหมาย
๑.๑๗ นโยบายการเข้ารหัสข้อมูลและการบริหารจัดการกุญแจเข้ารหัสข้อมูล (Cryptographic Control)
ผู้ดูแลระบบ ต้องกาหนดให้มีแนวทางการบริหารจัดการกุญแจ (Key) ที่ใช้เข้ารหัสข้อมูล เพื่อรองรับ
การใช้งานเทคนิ คที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัส ลับของกรมสรรพสามิต โดยให้ มีการควบคุม กากับ ติดตาม
ให้ครอบคลุมตลอดทั้งวงจรในการนากุญแจรหัสลับ ไปใช้งาน ได้แก่ การสร้างกุญแจรหัสลับ การจัดเก็บและ
ดูแลรักษากุญแจรหัสลับ การนากุญแจรหัสลับไปใช้ การกาหนดอายุของกุญแจรหัสลับ ตลอดจนการทาลาย
กุญแจรหัสลับเมื่อไม่ได้ใช้งาน
๑.๑๘ นโยบายการดาเนินงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก (Supplier relationship Management)
๑.๑๘.๑ ต้องควบคุมให้ มีการจัดทาข้อตกลงด้านการรักษาความลับของข้อมูล (Non-disclosure
agreement - NDA) กับผู้ ให้บ ริการภายนอก รวมทั้งการกาหนดความต้องการด้านความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศในขอบเขตงานและเงื่อนไขในการให้บริการ (Service level agreement - SLA)
๑.๑๘.๒ ต้องกากับ ให้ มีการดูแลให้ บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่ให้ บริการแก่ กรมสรรพสามิต
ตามที่ว่าจ้าง ปฏิบัติตามสั ญญาหรือข้อตกลงให้ บริการที่ ระบุไว้ ซึ่งต้องครอบคลุมถึงงานด้านความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ
๑.๑๘.๓ ต้องควบคุมให้ มีการกาหนดข้อตกลงและความรับผิ ดชอบที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศลงในสัญญากับผู้ให้บริการภายนอกที่ให้บริการด้านสารสนเทศ และบริการ
ด้านการสื่อสาร โดยให้ครอบคลุมรวมถึงผู้รับจ้างช่วง
๒. แนวปฏิบัติระบบสารองของสารสนเทศ และแผนเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉิน
เพื่อให้ระบบสารสนเทศของกรมสรรพสามิตสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง จึงกาหนดแนวปฏิบัติ
ระบบสารองของระบบสารสนเทศ และแผนเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉิน โดยมอบหมายให้ผู้อานวยการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้ดูแลระบบที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้รับผิดชอบ ดังนี้
๒.๑ ผู้ดูแลระบบต้องพิจารณาคัดเลือกระบบสารสนเทศที่ สาคัญและจัดทาระบบสารองที่เหมาะสม
ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ตามแนวทางต่อไปนี้
๒.๑.๑ มี ก ารจั ด ท าบั ญ ชี ร ะบบสารสนเทศที่ มี ค วามส าคั ญ ทั้ ง หมดของกรมสรรพสามิ ต
พร้ อมทั้งกาหนดระบบสารสนเทศที่จ ะจัด ทาระบบส ารอง และจัด ทาแผนเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉิน
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
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๒.๑.๒ กาหนดให้มีการสารองข้อมูลของระบบสารสนเทศแต่ละระบบ และกาหนดความถี่
ในการสารองข้อมูล หากระบบใดที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ควรกาหนดให้มีความถี่ในการสารองข้อมูลมากขึ้น
โดยให้มีวิธีการสารองข้อมูล ดังนี้
- กาหนดประเภทของข้อมูลที่ต้องทาการสารองเก็บไว้ และความถี่ในการสารอง
- กาหนดรูปแบบการสารองข้อมูลให้เหมาะสมกับข้อมูลที่จะทาการสารอง เช่น การสารอง
ข้อมูลแบบเต็ม (Full Backup) หรือการสารองข้อมูลแบบส่วนต่าง (Incremental Backup)
- บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กิ จ กรรมการส ารองข้ อ มู ล ได้ แ ก่ ผู้ ด าเนิ น การ วั น /เวลา
ชื่อข้อมูลที่สารอง สาเร็จ/ไม่สาเร็จ เป็นต้น
- ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดของระบบว่ามีการสารองข้อมูลไว้อย่างครบถ้วน เช่น ซอฟต์แวร์
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ ข้อมูลการคอนฟิกกูเรชัน ข้อมูลในฐานข้อมูล เป็นต้น
- จัดเก็บข้อมูลที่สารองนั้นในสื่อเก็บข้อมูล โดยมีการพิมพ์ชื่อบนสื่อเก็บข้อมูลนั้นให้สามารถ
แสดงถึงระบบซอฟต์แวร์ วันที่ เวลาที่สารองข้อมูล และผู้รับผิดชอบในการสารองข้อมูลไว้อย่างชัดเจน
- จั ด เก็บ ข้อ มูล ที่ ส ารองไว้ นอกสถานที่ ระยะทางระหว่า งสถานที่ที่จั ดเก็บข้ อมู ล ส ารอง
กับกรมสรรพสามิตควรห่างกันเพียงพอเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อข้อมูลที่จัดเก็บไว้นอกสถานที่นั้นในกรณีที่เกิด
ภัยพิบัติกับกรมสรรพสามิต เช่น ไฟไหม้ เป็นต้น
- ดาเนินการป้องกันทางกายภาพอย่างเพียงพอต่อสถานที่สารองที่ใช้จัดเก็บข้อมูลนอกสถานที่
- ทดสอบบันทึกข้อมูลทีส่ ารองอย่างสม่าเสมอ เพื่อตรวจสอบว่ายังคงสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามปกติ
- จัดทาขั้นตอนปฏิบัติสาหรับการกู้คืนข้อมูลที่เสียหายจากข้อมูลที่ได้สารองเก็บไว้
- ตรวจสอบและทดสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของขั้นตอนปฏิบัติในการกู้คืนข้อมูล
อย่างสม่าเสมอ
- กาหนดให้มีการใช้งานการเข้ารหัสข้อมูลกับข้อมูลลับที่ได้สารองเก็บไว้
๒.๒ ให้กรมสรรพสามิตจัดทาแผนเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินในกรณีที่ไม่สามารถดาเนินการด้วย
วิธีการทางอิ เล็ กทรอนิ ก ส์ เพื่อให้ ส ามารถใช้ง านสารสนเทศได้ตามปกติอย่างต่อ เนื่อง โดยต้องปรับปรุ ง
แผนเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินดังกล่าวให้สามารถปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับ การใช้งาน
ตามภารกิจ ตามแนวทางต่อไปนี้
๒.๒.๑ มีการจัดทาแผนเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินในกรณีที่ไม่สามารถดาเนินการด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้
(๑) มีการกาหนดหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
(๒) มีการประเมินความเสี่ยงสาหรับระบบที่มีความสาคัญเหล่านั้น และกาหนดมาตรการ
เพื่อลดความเสี่ย งเหล่ านั้ น เช่น ไฟดับเป็นระยะเวลานาน ไฟไหม้ แผ่ นดินไหว การชุมนุมประท้ว ง ทาให้
ไม่สามารถเข้ามาใช้ระบบงานได้ เป็นต้น
(๓) มีการกาหนดขั้นตอนปฏิบัติในการกู้คืนระบบสารสนเทศ
(๔) มีการกาหนดขั้นตอนปฏิบัติในการสารองข้อมูล และทดสอบกู้คืนข้อมูลที่สารองไว้
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(๕) มีการกาหนดช่องทางในการติดต่อกับผู้ให้บริการภายนอก เช่น ผู้ให้บริการเครือข่าย
ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เป็นต้น เมื่อเกิดเหตุจาเป็นที่จะต้องติดต่อ
(๖) การสร้างความตระหนัก หรือให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการปฏิบัติ
หรือ สิ่งที่ต้องทาเมื่อเกิดเหตุเร่งด่วน เป็นต้น
๒.๒.๒ มีการทบทวนเพื่อปรับปรุงแผนเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินดังกล่าวให้สามารถ
ปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการใช้งานตามภารกิจ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๒.๓ ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศต้องกาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากร
ซึ่ง ดู แ ลรั บ ผิ ดชอบระบบสารสนเทศ ระบบส ารอง และการจั ด ทาแผนเตรี ยมพร้ อ มกรณี ฉุก เฉิ น ในกรณี
ที่ไม่สามารถดาเนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๒.๔ ผู้ดูแลระบบต้องทดสอบสภาพพร้อมใช้งานของระบบสารสนเทศ ระบบสารอง และระบบแผน
เตรียมพร้อมกรณีฉุกเฉิน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๒.๕ ผู้ ดูแลระบบมีการทบทวนระบบสารสนเทศ ระบบส ารอง และระบบแผนเตรียมพร้อมกรณี
ฉุกเฉิน ของกรมสรรพสามิต ที่เพียงพอต่อสภาพความเสี่ยงที่ยอมรับได้ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๒.๖ ผู้ ดูแลระบบต้องกาหนดชนิดของข้อมูล และระยะเวลาที่ต้องการจะส ารองข้อมูล ว่าข้อมู ล
ที่ต้องการสารองเป็นข้อมูลชนิดใด และต้องใช้พื้นที่สาหรับการสารองข้อมูลเท่าใด
๒.๗ ผู้ดูแลระบบจัดทาการสารองข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่มีความสาคัญโดยมีการสารอง
แบบเต็มรูปแบบ (Full Backup) อย่ างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง โดยกาหนดให้เป็นวันศุกร์แรกของเดือนหรือ
วันอื่นตามความเหมาะสม
๒.๘ ผู้ ดู แ ลระบบต้ อ งจั ด ทาการส ารองข้ อ มู ล แบบบางส่ ว น (Incremental Backup) อย่ า งน้ อ ย
สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง
๒.๙ ผู้ดูแลระบบต้องจัดทาการทดสอบการกู้กลับคืนของข้อมูล (Restore) ทุก ๖ เดือน
๒.๑๐ ผู้ดูแลระบบต้องจัดให้มีการทดสอบสื่อเก็บข้อมูลสารองอย่างสม่าเสมอ
๒.๑๑ ข้อมูลที่สารองและถูกจัดลาดับความสาคัญมากที่สุด ต้องมีการสารองข้อมูลมากกว่า ๑ ชุด
และต้องทาการสารองข้อมูลไปยังสถานที่อื่นเพื่อความปลอดภัย
๓. แนวปฏิบัติการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศ
เพื่อให้มีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงของระบบสารสนเทศ และเพื่อเป็นการป้องกันและ
ลดระดับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศ จึงกาหนดแนวปฏิบัติการตรวจสอบและประเมิน
ความเสี่ยงด้านสารสนเทศ โดยมอบหมายให้ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้ตรวจสอบภายใน
(Internal Auditor) แต่งตั้งโดยกรมสรรพสามิต และผู้ดูแลระบบที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้รับผิดชอบ ดังนี้
๓.๑ ตรวจสอบและประเมิ น ความเสี่ ย งด้ า นสารสนเทศที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น กั บ ระบบสารสนเทศ
(Information Security Audit and Assessment) โดยผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Auditor) แต่งตั้งโดย
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กรมสรรพสามิต อย่ างน้ อยปีล ะ ๑ ครั้ ง เพื่อให้ กรมสรรพสามิตได้ทราบถึงระดับความเสี่ยงและระดับ
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
๓.๒ แนวทางในตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงที่ต้องคานึงถึง มีดังนี้
๓.๒.๑ ต้องมีการทบทวนกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๓.๒.๒ ต้อ งมีการทบทวนนโยบายและมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้า น
สารสนเทศ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๓.๒.๓ ต้องมีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงและให้จัดทารายงานพร้อมข้อเสนอแนะ
๓.๒.๔ ต้องมีมาตรการในการตรวจประเมินระบบสารสนเทศ อย่างน้อย ดังนี้
(๑) กาหนดให้ผู้ตรวจสอบสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จาเป็นต้องตรวจสอบได้แบบอ่านได้อย่างเดียว
(๒) ในกรณีที่จาเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลในแบบอื่น ๆ ให้สร้างสาเนาสาหรับข้อมูลนั้น เพื่อให้
ผู้ตรวจสอบใช้งาน รวมทั้งควรทาลายหรือลบโดยทันทีที่ตรวจสอบเสร็จ หรือต้องจัดเก็บไว้โดยมีการป้องกันเป็นอย่างดี
(๓) กาหนดให้มีการระบุและจัดสรรทรัพยากรที่ จาเป็นต้องใช้ในการตรวจสอบระบบบริหาร
จัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
(๔) กาหนดให้มีการเฝ้าระวังการเข้าถึงระบบโดยผู้ตรวจสอบ รวมทั้ง บันทึกข้อมูลล็อกแสดง
การเข้าถึงนั้น ซึ่งรวมถึงวันและเวลาที่เข้าถึงระบบงานที่สาคัญ
(๕) ในกรณีที่มีเครื่องมือ ส าหรับ การตรวจประเมินระบบสารสนเทศ ต้องแยกการติดตั้ง
เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบ ออกจากระบบให้บริการจริงหรือระบบที่ใช้ในการพัฒนา และมีการจัดเก็บ
ป้องกันเครื่องมือนั้นจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต

