
สหกรณการเกษตรโพธิ์ชัยจํากัด 

ระเบียบวาดวย  การควบคุมและการรักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

พ.ศ.2562 

 

           อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณ ขอ 74(16) และ ขอ 105(10) ท่ีประชุมคณะกรรมการ

ดําเนินการชุดท่ี 42 ครั้งที 7/2562  เม่ือวันท่ี  11 เมษายน  2562 ตามท่ีนายทะเบียนสหกรณ ไดกําหนดระเบียบนาย

ทะเบียนสหกรณ วาดวย มาตรฐานข้ันตํ่าในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยสําหรับสหกรณและกลุม

เกษตรกรท่ีใชโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอรประมวลผลขอมูล พ.ศ.2553  สหกรณจึงไดกําหนดระเบียบวาดวย การ

ควบคุมและการรักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2562  โดยความเห็นชอบของกรมตรวจบัญชี

สหกรณ ไวดังตอไปนี้ 

 ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณการเกษตรโพธิ์ชัย จํากัด วาดวยการควบคุมและรักษาความ

ปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สหกรณการเกษตรโพธิ์ชัย จํากัด  พ.ศ.2562” 

 ขอ 2. ระเบียบนี้ใชบังคับต้ังแตวัน 12 เมษายน พ.ศ.2562 เปนตนไป 

 ขอ 3. ในระเบียบนี้ 

 สหกรณ  หมายถึง สหกรณการเกษตรโพธิ์ชัย จํากัด 

 ผูบริหารสหกรณ หมายถึง   คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ 

 พนักงาน  หมายถึง   พนักงานและลูกจางของสหกรณ 

 ผูดูแลระบบ หมายถึง  เจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายใหดูแลรับผิดชอบระบบคอมพิวเตอร 

                ของสหกรณ 

 ผูใชงาน  หมายถึง  บุคคลใด ๆ ท่ีสหกรณอนุญาตใหเขาใชระบบคอมพิวเตอรของสหกรณ 

       ดวยเครือขายทองถ่ิน (LAN) เครือขายไรสาย (Wireless/Wifi) ไมวา 

       จะไดรับอนุญาตจากสหกรณหรือไมก็ตาม 

 ระบบคอมพิวเตอร หมายถึง   อุปกรณหรือชุดอุปกรณของคอมพิวเตอรท่ีเชื่อมการทํางานเขาดวยกัน 

       โดยมีการกําหนดคําสั่ง  ชุดคําสั่ง หรือสิ่งอ่ืนใด และแนวทางปฎิบัติงาน 

       ใหอุปกรณหรือชุดอุปกรณทําหนาท่ีประมวลผลขอมูลโดยอัตโนมัติของ 

       สหกรณ 

 อุปกรณ  หมายถึง  อุปกรณทุกประเภทท่ีตอเชื่อมกับคอมพิวเตอร และระบบคอมพิวเตอร 

       เพ่ือใชงาน หรือประมวลผลขอมูล 

 ขอมูลคอมพิวเตอร หมายถึง  ขอมูล ขอความ คําสั่ง ชุดคําสั่ง หรือสิ่งอ่ืนใด  บรรดาท่ีอยูในระบบ 

       คอมพิวเตอร  ในสภาพท่ีระบบคอมพิวเตอรอาจประมวลผลได  และให 

       หมายรวมถึงขอมูลอิเล็กทรอนิกสตามกฎหมายวาดวยธุรกรรมทาง 

       อิเล็กทรอนิกสดวย 



ระเบียบสหกรณ 

วาดวยการควบคุมและรักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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 ทรัพยากรสารสนเทศ หมายถึง  ขอมูลคอมพิวเตอร ซอฟตแวร ไดแก ระบบปฏิบัติการ  ซอฟตแวร 

       ประยุกต และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ และฮารดแวร ไดแก เครื่อง 

       คอมพิวเตอร  อุปกรณตอพวง อุปกรณสื่อสาร  รวมถึง สื่อบันทึกขอมูล 

       ทุกประเภทของสหกรณ 

 

 ขอ 4  ใหผูบริหารสหกรณรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้  และใหมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดปญหาอันเกิดจาก

การใชระเบียบนี้  คําวินิจฉัยของผูบริหารสหกรณใหเปนท่ีสุด 

 ขอ 5  วัตถุประสงค 

    5.1 เพ่ือใหผูใชงานปฏิบัติตามระเบียบนี้โดยเครงครัดเม่ือเขาใชงานคอมพิวเตอรผานระบบเครือขาย

คอมพิวเตอรของสหกรณ 

    5.2 เพ่ือควบคุม ติดตาม ดูแลและปกปองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณอันหมายรวมถึง

ขอมูลคอมพิวเตอร  ซอฟตแวรและฮารดแวรท้ังหมด 

 ขอ 6  ขอบเขตและความรับผิดชอบ 

    ระเบียบฉบับนี้มีผลบังคับใชครอบคลุมทรัพยากรสารสนเทศ  ผูใชงานตองรับผิดชอบดูแลรหัส

ผูใชงานประจําตัว (Username)  และรหัสผาน (Password) ของตนเองตลอดจนกิจกรรมตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการเขาสู

ระบบคอมพิวเตอรภายใตรหัสผูใชงานประจําตัว และรหัสผานท่ีตนเองรับผิดชอบ 

 

    ระเบียบวาดวย การควบคุมและการรักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ 

ประกอบดวย 7 หมวดโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้      

 

หมวด 1 วาดวยการพิสูจนตวัตน 

 (Accountability,Identification and Authentication) 

 ขอ 1  ผูใชงานมีหนาท่ีในการปองกันดูแลรักษาขอมูลบัญชีชื่อผูใชงาน (Username)  และรหัสผาน

(Password)  โดยผูใชงานแตละคนตองมีบัญชีชื่อผูใชงาน(Username) ของตนเอง หามใชรวมกับผูอ่ืน รวมท้ังหามทํา

การเผยแพร แจกจายทําใหผูอ่ืนลวงรูรหัสผาน (Password)  

 ขอ 2  ผูใชงานตองรับผิดชอบตอการกระทําใด ๆ ท่ีเกิดจากบัญชีของผูใชงาน (Username) ไมวาการกระทํา

นั้น จะเกิดจากผูใชงานหรือไมก็ตาม 

 ขอ 3  ผูใชงานตองต้ังรหัสผานใหเกิดความปลอดภัย โดยรหัสผานตองประกอบดวยตัวอักษร (Character) 

หรือตัวเลข (Numerical character) ไมนอยกวา 6 ตัวอักษร 

 ขอ 4  ผูใชงานตองเปลี่ยนรหัสผาน (Password) อยางนอยทุก ๆ 6 เดือน หรือทุกครั้งเม่ือมีการแจงเตือน 
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 ขอ 5  ผูใชงานตองทําการพิสูจนตัวตนทุกครั้ง  กอนท่ีจะใชทรัพยสินหรือดานเทคโนโลยีสารสนเทศของ

สหกรณและหากการพิสูจนตัวตนนั้นมีปญหาไมวาจะเกิดจากรหัสผาน การถูกล็อค หรือเกิดจากความผิดพลาดใด ๆ 

ผูใชงานตองแจงใหผูดูแลระบบ (System Administrator) ทราบทันที  โดย   

(1) คอมพิวเตอรโนตบุค (Notebook)  ตองทําการพิสูจนตัวตนระบบในไบออส  (BIOS) กอนใชงาน 

(2) คอมพิวเตอรทุกประเภท กอนการเขาถึงระบบปฏิบัติการตองทําการพิสูจนตัวตนทุกครั้ง 

(3) การใชงานอินเทอรเน็ต (Internet)  ตองมีการทึกขอมูลซ่ึงสามารถบงบอกตัวตนบุคคลผูใชงานได 

(4) เม่ือผูใชงานไมอยูท่ีเครื่องคอมพิวเตอร  เครื่องคอมพิวเตอรทุกเครื่องตองทําการล็อคหนาจอทุกครั้ง 

และตองทําการพิสูจนตัวตนกอนการใชงานทุกครั้ง 

(5) เครื่องคอมพิวเตอรทุกเครื่องตองทําการต้ังเวลาพักหนาจอ (screen saver) โดยต้ังเวลาอยางนอย 5 

นาที 

หมวด 2  วาดวยการบริหารจัดการทรัพยสิน 

(Assets  Management) 

 ขอ 6    ผูใชงานตองไมเขาถึงเครื่องแมขาย(Server)โดยเด็ดขาด เวนแตไดรับอนุญาตจากผูดูแลระบบ 

 ขอ 7    ผูใชงานตองไมนําเครื่องมือ  หรืออุปกรณอ่ืนใด  เชื่อมเขาเครือขายโดยเด็ดขาด  

 ขอ 8    ผูใชงานตองไมใช หรือลบแฟมขอมูลของผูอ่ืน ไมวากรณีใด ๆ 

 ขอ 9    ผูใชงานตองรับผิดชอบตอทรัพยสินท่ีสหกรณมอบไวใหใชงาน  หรือหากมีการใชงานนอกสถานท่ีตอง

ดูแล การรับหรือคืนทรัพยสินจะถูกบันทึก และตรวจสอบทุกครั้งโดยเจาหนาท่ีสหกรณมอบหมาย 

 ขอ 10   ผูใชงานตองรับผิดชอบตอทรัพยสินท่ีสหกรณมอบไวใหใชงานเสมือนหนึ่งเปนทรัพยสินของผูใชงาน

เอง  โดยชดใชคาเสียหายไมวาทรัพยสินนั้นจะชํารุดหรือสูญหายตามมูลคาทรัพยสิน หากความเสียหายนั้นเกิดจาก

ความประมาทของผูใชงาน 

 ขอ 11   ผูใชงานตองไมใหผูอ่ืนยืมคอมพิวเตอรหรือโนตบุค (Notebook) ไมวากรณีใด ๆ เวนแต การยืมนั้น

ไดรับการอนุมัติเปนลายลักษณอักษรจากผูมีอํานาจ   

           ขอ 12  ทรัพยสินและดานเทคโนโลยีสารสนเทศตาง ๆ ท่ีสหกรณจัดเตรียมไวใหใชงานมีวัตถุประสงคเพ่ือการ

ใชงานของสหกรณเทานั้น  หามมิใหผูใชงานนําทรัพยสินและดานเทคโนโลยีสารสนเทศตาง ๆ ไปใชในกิจกรรมท่ี

สหกรณไมไดกําหนด หรือทําใหเกิดความเสียหายตอสหกรณ 

 ขอ 13  ความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดจากการละเมิดขอ 12 ใหถือเปนความผิดสวนบุคคลโดยผูใชงานตอง

รับผิดชอบตอความเสียหายท่ีเกิดข้ึน 
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หมวด 3  วาดวยการบริหารจัดการขอมลูองคกร 

(Corporate  Management) 

          ขอ 14   ผูใชงานตองปองกัน ดูแล รักษาไวซ่ึงความลับ ความถูกตอง และความพรอมใชของขอมูล รวมถึง

ระมัดระวังตอการใชงานของขอมูล ท้ังขอมูลของสหกรณหรือขอมูลสวนบุคคล หากเกิดความสูญหาย  โดยนําไปใช

ในทางท่ีผิด  การเผยแพรโดยไมไดรับอนุญาต ผูใชงานตองมีสวนรวมในการรับผิดชอบตอความเสียหายนั้น 

 ขอ 15   ขอมูลท้ังหมดท่ีอยูภายในทรัพยสินของสหกรณ ถือเปนทรัพยสินของสหกรณหามเผยแพร แกไข

เปลี่ยนแปลง หรือทําลาย โดยไมไดรับอนุญาตจากผูบริหารของสหกรณ 

 ขอ 16   ผูใชงานมีสวนรวมและมีสิทธิโดยชอบธรรม  ท่ีจะเก็บ ดูแลรักษา ใชงานและปองกันขอมูลของ

สหกรณ หรือขอมูลสวนบุคคลตามเห็นสมควร และไมอนุญาตใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดละเมิดตอขอมูลสวนบุคคล โดย

ไมไดรับอนุญาตจากผูใชงาน เวนแต กรณีสหกรณตองการตรวจสอบ โดยแตงต้ังผูทําหนาท่ีทําการตรวจสอบขอมูล

เหลานั้นไดตลอดเวลา โดยไมตองแจงใหผูใชงานทราบ 

 

หมวด 4 วาดวยการบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(IT  Infrastructure  Management) 

 ขอ 17  ผูใชงานมีสิทธิท่ีจะพัฒนาหรือแกไขเปลี่ยนแปลงโปรแกรมใหเหมาะสมและเพียงพอเพ่ือใหระบบบัญชี

คอมพิวเตอร ประมวลผลไดถูกตองและครบถวนเปนไปตามความตองการของผูใชงาน โดยตองแจงให                      

ผูเก่ียวขอรับทราบเพ่ือใหใชงานไดถูกตอง  แตตองไมดําเนินการ ท่ีจะกอใหเกิดผลกระทบ  ดังนี้ 

(1) ทําลายกลไลการควบคุมและรักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ 

(2) กระทําซํ้าโปรแกรมหรือแฝงตัวโปรแกรมไปกับโปรแกรมอ่ืน  ในลักษณะเชนเดียวกับหนอนหรือ

ไวรัสคอมพิวเตอร  

(3) ทําลายระบบจํากัดสิทธิ์การใช (License) ซอฟตแวร (Software) หรือกอเกิดสิทธหรือมี 

     ความสําคัญในการเขาถึงขอมูลหรือครอบครองทรัพยากรระบบมากกวาผูใชอ่ืน 

(4)  สรางเว็บเพจ บนเครอืขาย  เสนอขอมูลผิดกฎหมาย ละเมิดลิขสิทธิ์ แสดงขอความรูปภาพท่ีไม 

     เหมาะสม  หรือขัดตอศีลธรรมประเพณีอันดีงามของประเทศ 

 ขอ 18  หามติดต้ังอุปกรณอ่ืนหรือกระทําการใด ๆ  เพ่ือใหเขาถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณโดย

ไมไดรับอนุญาตจากผูมีอํานาจ 

 ขอ 19  หามตอพวงเครื่องแมขายรวมกับเครื่องท่ีใชตอ INTERNET โดยเด็ดขาด 

 



ระเบียบสหกรณ 

วาดวยการควบคุมและรักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~· 
 

 

หมวด 5 วาดวยซอฟตแวรและลิขสิทธิ์ 

(Software Licensing and  intellectual  Property) 

 ขอ 20  สหกรณใหความสําคัญ เรื่องสินทรัพยทางปญญา ท้ังนี้ ซอฟตแวร (Software) ท่ีสหกรณใชอนุญาตให

ใชงานหรือท่ีสหกรณ มีลิขสิทธิ์ ผูใชงานสามารถขอใชงานไดตามหนาท่ีความจําเปน และหามไมใหผูใชงานทําการติดต้ัง

หรือใชงาน (Software) อ่ืนท่ีไมมีลิขสิทธิ์  หากตรวจสอบพบความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์  ใหถือวาเปนความผิดสวน

บุคคล  ผูใชงานตองรับผิดชอบผูเดียว 

 ขอ 21  ซอฟตแวร (Software) ท่ีสหกรณจัดเตรียมไวใหผูใชงาน  ถือวาเปนสิ่งจําเปนในการปฏิบัติงาน  หามมิ

ใหผูใชงานทําการติดต้ัง  ถอดถอน  เปลี่ยนแปลง  แกไขหรือทําสําเนาเพ่ือนําไปใชงานท่ีอ่ืน 

 

หมวด 6 วาดวยการปองกันโปรแกรมที่ไมประสงคดี 

(Preventing  Malware) 

 ขอ 22  ติดต้ังระบบตรวจจับการบุกรุก  (Intrusion  Detection  System) เพ่ือตรวจสอบการใชงาน  ท่ีมี

ลักษณะท่ีผิดปกติ 

 ขอ 23 คอมพิวเตอรของผูใชงาน ตองติดต้ังโปรแกรมปองกันไวรัส (Antivirus) ตามท่ีสหกรณไดประกาศใหใช  

 ขอ 24  บรรดาขอมูล ไฟล  ซอฟตแวร (Software) อ่ืนใด  ท่ีไดรับจากผูใชงานอ่ืนตองทําการตรวจสอบไวรัส 

และโปรแกรมท่ีไมประสงคดี โดยโปรแกรมปองกันไวรัส (Antivirus) กอนนํามาใชงานหรือเก็บบันทึกทุกครั้ง 

           ขอ 25  ผูใชงานตองพึงระวังไวรัส (Antivirus) และโปรแกรมท่ีไมประสงคดี อยูตลอดเวลา หากพบสิ่งท่ี

ผิดปกติ  ผูใชงานตองไมเชื่อมตอเครื่องคอมพิวเตอรเขาสูเครือขายและตองแจงใหผูดูแลระบบทราบทันที                

           ขอ 26  ผูใชงานตองปรับปรุงขอมูล  สําหรับตรวจสอบและปรับปรุงระบบปฏิบัติการ (Update patch)                   

ใหใหมอยูเสมอ  เพ่ือปองกันความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน 

 

 

 

 

 

 



ระเบียบสหกรณ 

วาดวยการควบคุมและรักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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หมวด 7 วาดวยการรักษาความปลอดภัยของขอมูลคอมพิวเตอร 

(Data Security) 

  ขอ 27  กระทําการสํารองขอมูลคอมพิวเตอรของแตละระบบงานเปนประจําในเวลา 16.00 น ทุกวันทําการ 

 ขอ 28  ทําการจัดเก็บขอมูลชุดสํารองไวในสื่อภายนอก ไดแก CD, DVD หรือ External Harddisk 

 ขอ 29  ติดฉลากบอกรายละเอียดบนสื่อเก็บขอมูลโดยระบุวัน เวลาท่ีสํารองขอมูลใหชัดเจน   

 ขอ 30  มีการทดสอบสื่อเก็บขอมูลท่ีสํารองโดยการเรียกคืนขอมูล อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

           ขอ 30  มอบหมายผูเก็บรักษาความปลอดภัยชุดสํารองขอมูล  เพ่ือปองกันเหตุฉุกเฉินและเพ่ือใหสามารถกู

ระบบกลับคืนไดภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม  ไวดังนี้ 

  (1) ผูจัดการสหกรณ              (แผน CD) 

  (2) เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ        (Harddisk or USB Flash Drive) 

   

                                                 ประกาศ  ณ  วันท่ี  11 เมษายน  พ.ศ.  2562 

                

                                                   (นายหนู  กมลสินธ) 

                                                ประธานกรรมการ 

                                              สหกรณการเกษตรโพธิ์ชัย  จํากัด 
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