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ประกำศจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 
เร่ือง นโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรรักษำควำมม่ันคงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศ 

ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
……………...... 

เพื่อให้ระบบสารสนเทศของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความมั่นคงปลอดภัยสามารถด าเนินงานได้อย่าง
ต่อเนื่องป้องกันปัญหาท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการใช้งานเครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศในลักษณะท่ีไม่ถูกต้อง 
และการถูกคุกคามจากภัยต่างๆ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ  เพื่อยกระดับมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติราชการ  ให้ครอบคลุมด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศและป้องกันภัยคุกคามต่างๆ  จึงออกประกาศดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในประกาศนี้ 
“จังหวัด” หมายความว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
“หน่วยงาน” หมายความว่า ส่วนราชการส่วนกลาง ส่วนราชการส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีต้ังอยู่ภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
“ผู้ว่าราชการจังหวัด” หมายความว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
“ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของจังหวัด” หมายความว่า รองผู้ว่าราชการจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาท่ีได้รับการมอบหมายภารกิจจากผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ปฏิบัติหน้าท่ีผู้บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

“เครือข่ายสารสนเทศ” หมายความว่า เครือขา่ยคอมพิวเตอร์ เครือข่ายการส่ือสารข้อมูล ระบบ
สารสนเทศของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

“ผู้ใช้งาน” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า/ช่ัวคราว ลูกจ้างตาม
สัญญาจ้างในหน่วยงาน หรือ ผู้ ท่ีไ ด้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  

“สิทธิของผู้ใช้งาน” หมายความว่า สิทธิ์ ท่ัวไป สิทธิ์จ าเพาะ สิทธิพิเศษ และสิทธิอื่นใดท่ี
เกี่ยวข้องกับเครือข่ายสารสนเทศ  

“ผู้ดูแลระบบเครือข่ายสารสนเทศ” หมายความว่า ผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ให้มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการดูแล บ ารุง  รักษา เครือข่ายสารสนเทศของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ซึ่งสามารถเข้าถึงโปรแกรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบการส่ือสารข้อมูล ระบบสารสนเทศ
ของจังหวัด เพื่อการบริการจัดการ 



-๒- 
“สินทรัพย์” หมายความว่า ทรัพย์สินหรือส่ิงใดก็ตามท้ังท่ีมีตัวตนและไม่มีตัวตนอันมีมูลค่าหรือ

คุณค่าส าหรับหน่วยงาน 
“การเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานสารสนเทศ” หมายความว่า การอนุญาต การก าหนดสิทธิ 

หรือการมอบอ านาจให้ผู้ใช้งาน เข้าถึงหรือใช้งานระบบสารสนเทศและระบบเครือข่าย 
“ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ” หมายความว่า การธ ารงไว้ซึ่งความลับ ความถูกต้อง

ครบถ้วน และสภาพพร้อมใช้งาน ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
“ระบบอินเทอร์เน็ต (internet)” หมายความว่า ระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเช่ือมต่อระบบ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ต่างๆ ของหน่วยงานเข้ากับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสากล 
“ระบบสารสนเทศ” หมายความว่า ระบบงานของหน่วยงานท่ีน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายมาช่วยในการสร้างสารสนเทศท่ีหน่วยงานสามารถน ามาใช้ประโยชน์ใน
การวางแผน การบริหาร การสนับสนุนให้การบริการการพัฒนาและควบคุมการติดต่อส่ือสาร ซึ่งมีองค์ประกอบ 
เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมประยุกต์ ข้อมูลสารสนเทศ เป็นต้น 

“หน่วยงานภายนอก” หมายความว่า องค์กร หรือ หน่วยงานภายนอกท่ีได้รับอนุญาตให้มีสิทธิ
ในการเข้าถึงและการใช้งานข้อมูลหรือทรัพย์สินต่างๆ ของหน่วยงาน โดยจะได้รับสิทธิ์ในการใช้ระบบตามอ านาจ
หน้าท่ีและต้องรับผิดชอบในการรักษาความลับข้อมูล 

“จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)” หมายความว่า ระบบท่ีบุคคลใช้ในการรับส่งข้อความ
ระหว่างกันโดยผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายท่ีเช่ือมโยงถึงกัน ข้อมูล ท่ีส่งจะเป็นได้ท้ังตัว อักษร
ภาพถ่าย ภาพกราฟิก ภาพเคล่ือนไหว ท่ีผู้ส่งสามารถส่งข่าวสารไปยังผู้รับคนเดียวหรือหลายคนก็ได้ มาตรฐานท่ี
ใช้ในการรับส่งข้อมูลชนิดนี้ได้แก่ SMTP , POP3 และ IMAP เป็นต้น 

“ส่ือบันทึกพกพา” หมายความว่า ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีใช้ในการบันทึกหรือจัดเก็บข้อมูล 
ได้แก่Flash Drive หรือ Handy Drive หรือ Thumb Drive หรือ External Hard disk หรือ Floppy Disk 

“ช่ือผู้ใช้ (username)” หมายความว่า ชุดของตัวอักษรหรือตัวเลขท่ีถูกก าหนดขึ้นเพื่อใช้ในการ
เข้าใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายท่ีมีการก าหนดสิทธิการใช้งานไว้ 

“รหัสผ่าน (password)” หมายความว่า ตัวอักษรหรืออักขระหรือตัวเลข ท่ีใช้เป็นเครื่องมือใน
การตรวจสอบยืนยันตัวบุคคล เพื่อควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและระบบข้อมูลในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ
ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

“การเข้ารหัส (encryption)” หมายความว่า การนาข้อมูลมาเข้ารหัสเพื่อป้องกันการลักลอบ
เข้ามาใช้ข้อมูล ผู้ท่ีสามารถเปิดไฟล์ข้อมูลท่ีเข้ารหัสไว้จะต้องมีโปรแกรมถอดรหัสเพื่อให้ข้อมูลกลับมาใช้งานได้
ตามปกติ  

“การพิสูจน์ยืนยันตัวตน (authentication)” หมายความว่า ขั้นตอนการรักษาความปลอดภัย
ในการเข้าใช้ระบบ เป็นขั้นตอนในการพิสูจน์ตัวตนของผู้ใช้บริการระบบ ท่ัวไปแล้วจะเป็นการพิสูจน์โดยใช้ช่ือ
ผู้ใช้ (username) และรหัสผ่าน (password) 

  



-๓- 
ข้อ ๒ ให้ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของจังหวัดและผู้ดูแลระบบเครือข่ายสารสนเทศมีอ านาจ

หน้าท่ีในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ดังนี้ 
(๑) ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของจังหวัด  มีอ านาจหน้าท่ีดังนี้ 

๑.๑ ก ากับดูแลและให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้ดูแลระบบสารสนเทศในการ
ปฏิบัติตามข้อก าหนดนี้ 

๑.๒ ให้ค าปรึกษาแก่ผู้ดูแลระบบเครือข่ายสารสนเทศเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อก าหนดนี้  
๑.๓ ให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะต่อผู้ว่าราชการจังหวัดในการก าหนดนโยบายและ

มาตรการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 
๑.๔ ให้ค าแนะน าแก่ผู้ดูแลระบบเครือข่ายสารสนเทศ ในการจัดท ารายงานเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติตามข้อก าหนดนี้ เสนอผู้บังคับบัญชาเป็นครั้งคราวตามความเหมาะสม 
๑.๕ ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีก าหนดไว้ในข้อก าหนดนี้ และตามท่ีผู้ว่าราชการจังหวัด 

พระนครศรีอยุธยามอบหมาย 
 (๒) ผู้ดูแลระบบเครือข่ายสารสนเทศ 

๒.๑ ผู้ดูแลระบบเครือข่ายสารสนเทศ จะต้องดูแลรักษาและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ รวมทั้งจะต้องสอดส่องดูแลการใช้เครือข่ายสารสนเทศของผู้ใช้งานเพื่อให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดนี้ หากผู้ดูแลระบบเครือข่ายสารสนเทศพบว่า ผู้ใช้งานผู้ใดมีพฤติการณ์ส่อไปในทางท่ีจะละเมิดข้อ
ก าหนดการใช้เครือข่ายสารสนเทศตามข้อก าหนดนี้  ผู้ดูแลระบบเครือข่ายสารสนเทศ จะต้องรายงานให้ผู้บริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศของจังหวัด ตลอดจนผู้ว่าราชการจังหวัดทราบโดยเร็วท่ีสุด และในกรณีจ าเป็นเพื่อป้องกัน
ความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นแก่เครือข่ายสารสนเทศของจังหวัด ผู้ดูแลระบบเครือข่ายสารสนเทศมีอ านาจใน
การระงับการใช้งานเครือข่ายสารสนเทศของผู้ใช้บริการดังกล่าวได้ทันที 

๒.๒ ผู้ดูแลระบบเครือข่ายสารสนเทศเป็นผู้รับผิดชอบบริหารจัดการและควบคุมการใช้
งานหมายเลข IP Address ของจังหวัด โดยให้มีการจัดท าทะเบียนการใช้เพื่อแจกจ่าย IP Address พร้อม
ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน 

๒.๓ ผู้ดูแลระบบเครือข่ายสารสนเทศด าเนินการบริหารจัดการระบบก าหนดสิทธิการ
เข้าถึงและการใช้งานอินเทอร์เน็ต (Authentication) ของจังหวัด โดยให้ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและ
น าเสนอผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของจังหวัด หรือ ผู้แทนอนุมัติ 

๒.๔ ใหผู้้ดูแลระบบเครือข่ายสารสนเทศท าหน้าท่ีตรวจสอบข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ 
(Log) ในกรณีท่ีได้รับการร้องขอ โดยการให้ข้อมูลดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก ผู้บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศของจังหวัดก่อนทุกครั้ง 

๒.๕ ผู้ดูแลระบบเครือข่ายสารสนเทศมีหน้าท่ีในการเสนอความคิดเห็นและข้อสังเกตต่อ
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของจังหวัด ตลอดจนผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อพิจารณาส่ังการเกี่ยวกับการปรับปรุง
ประสิทธิภาพและการบริการเครือข่ายสารสนเทศ หรือปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับเครือข่ายสารสนเทศตามท่ี
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 



-๔- 
๒.๖ ผู้ดูแลระบบเครือข่ายสารสนเทศมีหน้าท่ีในการติดต้ังอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ ระบบการ

เข้ารหัสข้อมูลอัตโนมัติหรือระบบอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับเครือข่ายสารสนเทศ ตลอดจนบ ารุงรักษาส่ิงต่างๆ ดังกล่าว
ให้ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ 

๒.๗ ผู้ดูแลระบบเครือข่ายสารสนเทศ จะต้องไม่ใช้อ านาจหน้าท่ีของตนไปในการเข้าถึง
ข้อมูลท่ีรับหรือส่งผ่านเครือข่ายสารสนเทศ ซึ่งตนไม่มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลนั้น เว้นแต่กรณีท่ีจ าเป็นต่อการ
รักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายสารสนเทศ และจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลท่ีตนได้รับมาหรือเนื่องจากการ
ปฏิบัติหน้าท่ีผู้ดูแลระบบเครือข่ายสารสนเทศ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลท่ีไม่ควรเปิดเผยให้บุคคลหนึ่งบุคคลใด
ทราบ 

๒.๘ ผู้ดูแลระบบเครือข่ายสารสนเทศจะต้องคืนทรัพย์สินอันเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ี
ของตนท่ีเป็นของทางราชการ เช่น ข้อมูล และส าเนาของข้อมูล กุญแจ คู่มือรหัสผ่าน ให้แก่จังหวัด ในทันทีท่ีพ้น
หน้าท่ี 

๒.๙ ผู้ดูแลระบบเครือข่ายสารสนเทศท่ีฝ่าฝืนข้อก าหนดนี้ และก่อหรืออาจก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่จังหวัดหรือหน่วยงาน หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด จังหวัดจะพิจารณาด าเนินการทางวินัยและทาง
กฎหมายแก่ผู้ดูแลระบบเครือข่ายสารสนเทศนั้นตามความเหมาะสม 

ข้อ ๓ ข้อก าหนดการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ  ต้องปฏิบัติตามหมวดท้ัง ๗ หมวด  

หมวด ๑ ว่ำด้วยกำรพิสูจน์ตัวตน (Accountability, Identification and Authentication) 

ข้อ ๔ ผู้ใช้งานมีหน้าท่ีในการป้องกัน ดูแล รักษาข้อมูลบัญชีช่ือผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน 
(Password)  โดยผู้ใช้งานแต่ละคนต้องมีบัญชีช่ือผู้ใช้งาน (Username) ของตนเอง ห้ามใช้ร่วมกับผู้อื่น รวมท้ัง
ห้ามท าการเผยแพร่ แจกจ่าย ท าให้ผู้อื่นล่วงรู้รหัสผ่าน (Password) 

ข้อ ๕ ผู้ใช้งานต้องรับผิดชอบต่อการกระท าใดๆ ท่ีเกิดจากบัญชีของผู้ใช้งาน (Username)  ไม่ว่า 
การกระท านั้นจะเกิดจากผู้ใช้งานหรือไม่ก็ตาม 

ข้อ ๖ ผู้ใช้งานต้องต้ังรหัสผ่านให้เกิดความปลอดภัย โดยรหัสผ่านประกอบด้วยตัวอักษรไม่น้อยกว่า  
๘ ตัวอักษร ซึ่งต้องประกอบด้วยตัวเลข (Numerical character) ตัวอักษร (Alphabet)และตัวอักษรพิเศษ 
(Special character) 

ข้อ ๗ ผู้ใช้งานต้องเปล่ียนรหัสผ่าน (Password) ทุกๆ ๙๐ วันหรือทุกครั้งท่ีมีการแจ้งเตือนให้เปล่ียน
รหัสผ่าน 

ข้อ ๘ ผู้ใช้งานต้องท าการพิสูจน์ตัวตนทุกครั้งก่อนท่ีจะใช้ทรัพย์สินหรือระบบสารสนเทศของจังหวัด 
และหากการพิสูจน์ตัวตนนั้นมีปัญหา ผู้ใช้งานต้องแจ้งให้ผู้ดูแลระบบทราบทันที   

หมวด ๒ ว่ำด้วยกำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สิน  (Assets Management) 

ข้อ ๙ หน่วยงานภายนอก และผู้ใช้งานต้องไม่เข้าไปในห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ท่ีเป็น 
เขตหวงห้ามโดยเด็ดขาด เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลระบบ 

ข้อ ๑๐ หน่วยงานภายนอก และผู้ใช้งานต้องไม่น าอุปกรณ์หรือช้ินส่วนใดออกจากห้องคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย (Server) เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลระบบ 
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ข้อ ๑๑ ผู้ใช้งานต้องไม่น าเครื่องมือ หรืออุปกรณ์อื่นใด  เช่ือมเข้าเครือข่ายเพื่อการประกอบธุรกิจ 

ส่วนบุคคล 
ข้อ ๑๒ ผู้ใช้งานต้องไม่ใช้ หรือลบแฟ้มข้อมูลของผู้อื่น ไม่ว่ากรณีใดๆ 
ข้อ ๑๓ ผู้ใช้งานต้องไม่คัดลอกหรือท าส าเนาแฟ้มข้อมูลท่ีมีลิขสิทธิ์ก ากับการใช้งาน ก่อนได้รับอนุญาต 
ข้อ ๑๔ ผู้ใช้งานมีหน้าท่ีต้องรับผิดชอบต่อทรัพย์สินท่ีมอบไว้ให้ใช้งานเสมือนหนึ่งเป็นทรัพย์สินของ

ผู้ใช้งานเอง  
ข้อ ๑๕ กรณีท างานนอกสถานท่ีผู้ใช้งานต้องดูแลและรับผิดชอบทรัพย์สินของผู้ใช้งาน 
ข้อ ๑๖ ผู้ใช้งานมีหน้าท่ีต้องชดใช้ค่าเสียหายไม่ว่าทรัพย์สินนั้นจะช ารุด หรือสูญหายตามมูลค่า

ทรัพย์สิน หากความเสียหายนั้นเกิดจากความประมาทของผู้ใช้งาน 
ข้อ ๑๗ ผู้ใช้งานต้องไม่ให้ผู้อื่นยืม คอมพิวเตอร์ หรือโน๊ตบุ๊ค ไม่ว่าในกรณีใดๆ เว้นแต่การยืมนั้นได้รับ

การอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้มีอ านาจ 
ข้อ ๑๘ ทรัพย์สินและระบบสารสนเทศต่างๆ ท่ี จัดเตรียมไว้ให้ใช้งาน ห้ามมิให้ผู้ใช้งานน าทรัพย์สิน

และระบบสารสนเทศต่างๆ ไปใช้ในกิจกรรมท่ีไม่ได้ก าหนด หรือท าให้เกิดความเสียหาย 
ข้อ ๑๙ ความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดจากการละเมิดตามข้อ ๑๘ ให้ถือเป็นความผิดส่วนบุคคลโดยผู้ใช้งาน

ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดขึ้น 

หมวด ๓ ว่ำด้วยกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลองค์กร (Corporate Management) 

ข้อ ๒๐ ผู้ใช้งานต้องตระหนักและระมัดระวังต่อการใช้งานข้อมูล 
ข้อ ๒๑ ข้อมูลท้ังหลายท่ีอยู่ภายในทรัพย์สินของจังหวัด  ถือเป็นทรัพย์สินของจังหวัด ห้ามไม่ให้ท า

การเผยแพร่ เปล่ียนแปลง ท าซ้ า หรือท าลาย โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา 
ข้อ ๒๒ ผู้ใช้งานมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและรับผิดชอบต่อข้อมูล หากเกิดการสูญหาย โดยน าไปใช้

ในทางท่ีผิด การเผยแพร่โดยไม่รับอนุญาต ผู้ใช้งานต้องมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อความเสียหายนั้นด้วย 
ข้อ ๒๓ ผู้ใช้งานต้องป้องกัน ดูแล รักษาไว้ซึ่งความลับ ความถูกต้อง และความพร้อมใช้ของข้อมูล 
ข้อ ๒๔ ผู้ใช้งานมีสิทธิ์ โดยชอบธรรมท่ีจะเก็บ รักษา ใช้งานและป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลตาม

เห็นสมควร และไม่อนุญาตให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดท าการละเมิดต่อข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
ผู้ใช้งานท่ีครอบครองข้อมูลนั้น ยกเว้นในกรณีท่ีจังหวัด ต้องการตรวจสอบข้อมูลหรือ คาดว่าข้อมูลนั้นเกี่ยวข้อง
กับจังหวัด ซึ่งจังหวัดแต่งต้ังให้ผู้ท าหน้าท่ีตรวจสอบ ท าการตรวจสอบข้อมูลเหล่านั้นได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้อง
แจ้งให้ผู้ใช้งานทราบ 

หมวด ๔ ว่ำด้วยกำรบริหำรจัดกำรระบบสำรสนเทศ (IT Infrastructure Management) 

ข้อ ๒๕ ผู้ใช้งานมีสิทธิ์ที่จะพัฒนาโปรแกรมหรือฮาร์ดแวร์ใดๆ แต่ต้องไม่ด าเนินการดังนี้ 
 (๑)  พัฒนาโปรแกรมหรือฮาร์ดแวร์ใดๆ ท่ีจะท าลายกลไกรักษาความปลอดภัยระบบรวมทั้ง

การกระท าในลักษณะเป็นการแอบใช้รหัสผ่าน การลักลอบท าส าเนาข้อมูลบุคคลอื่นหรือแกะรหัสผ่านของบุคคลอื่น 
 (๒)  พัฒนาโปรแกรมหรือฮาร์ดแวร์ใดๆ ซึ่งท าให้ผู้ใช้มีสิทธิ์และล าดับความส าคัญในการ

ครอบครองทรัพยากรระบบมากกว่าผู้ใช้อื่น 
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 (๓)  พัฒนาโปรแกรมใดท่ีจะท าซ้ าตัวโปรแกรมหรือแฝงตัวโปรแกรมไปกับโปรแกรมอื่นใน

ลักษณะเช่นเดียวกับหนอนหรือไวรัสคอมพิวเตอร์ 
 (๔)  พัฒนาโปรแกรมหรือฮาร์ดแวร์ใดๆ ท่ีจะท าลายระบบจ ากัดสิทธิ์การใช้ (License) 

ซอฟต์แวร์ 
 (๕)  น าเสนอข้อมูลท่ีผิดกฎหมาย ละเมิดลิขสิทธิ์แสดงข้อความรูปภาพไม่เหมาะสม หรือ 

ขัดต่อศีลธรรมประเพณีอันดีงามของประเทศไทย กรณีท่ีผู้ใช้สร้างเว็บเพจบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ข้อ ๒๖ ห้ามเปิดหรือใช้งาน (Run) โปรแกรมประเภท Peer-to-Peer หรือโปรแกรมท่ีมีความเส่ียงใน

ระดับเดียวกัน เช่น บิทเทอร์ เรนท์(Bittorrent) , อีมูล (emule) เป็นต้น  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก 
ผู้บังคับบัญชา 

ข้อ ๒๗ ห้ามเปิดหรือใช้งาน (Run) โปรแกรม ออนไลน์ทุกประเภท เพื่อความบันเทิง เช่น การดูหนัง 
ฟังเพลง เกมส์ เป็นต้น ในระหว่างเวลาปฏิบัติราชการ 

ข้อ ๒๘ ห้ามใช้ทรัพยากร ระบบส่ือสารทุกประเภท เพื่อการเผยแพร่ ข้อมูล ข้อความ รูปภาพ หรือ 
ส่ิงอื่นใด ท่ีมีลักษณะขัดต่อศีลธรรม ความมั่นคงของประเทศ กฎหมาย หรือกระทบต่อภารกิจของจังหวัด 

ข้อ ๒๙ ห้ามใช้ทรัพยากร ระบบส่ือสารทุกประเภท รวมถึงอุปกรณ์อื่นใดของจังหวัด เพื่อการรบกวน 
ก่อให้เกิดความเสียหาย หรือใช้ในการโจรกรรมข้อมูล หรือส่ิงอื่นใดอันเป็นการขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือ
กระทบต่อภารกิจของจังหวัด 

ข้อ ๓๐ ห้ามใช้ทรัพยากรทุกประเภทท่ีเป็นของจังหวัดเพื่อประโยชน์ทางการค้า 
ข้อ ๓๑ ห้ามกระท าการใดๆ เพื่อการดักข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นข้อความ ภาพ เสียง หรือส่ิงอื่นใด  

ในเครือข่ายระบบสารสนเทศของจังหวัด โดยเด็ดขาด ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดๆ ก็ตาม 
ข้อ ๓๒ ห้ามกระท าการรบกวน ท าลาย หรือท าให้ระบบสารสนเทศของจังหวัดต้องหยุดชะงัก  
ข้อ ๓๓ ห้ามใช้ระบบสารสนเทศของจังหวัด เพื่อการควบคุมคอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศ

ภายนอก โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้มีอ านาจ 
ข้อ ๓๔ ห้ามกระท าการใดๆ อันมีลักษณะเป็นการลักลอบใช้งานหรือรับรู้รหัสส่วนบุคคลของผู้อื่น 

ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆ เพื่อประโยชน์ในการเข้าถึงข้อมูล หรือเพื่อการใช้ทรัพยากรก็ตาม 
ข้อ ๓๕ ห้ามติดต้ังอุปกรณ์หรือกระท าการใดเพื่อให้สามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศของ จังหวัด  

โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้มีอ านาจ 

หมวด ๕ ว่ำด้วยกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อบังคับ  (Law and Compliance) 

ข้อ ๓๖ บรรดากฎหมายใดๆ ท่ีได้ประกาศใช้ในประเทศไทยรวมท้ังกฎระเบียบ ของจังหวัดถือเป็น 
ส่ิงส าคัญท่ีผู้ใช้งานต้องตระหนักและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และไม่กระท าความผิดนั้น  

ดังนั้น หากผู้ใช้งานกระท าผิดตามกฎหมายดังกล่าว ถือว่าความผิดนั้นเป็นความผิดส่วนบุคคล 
ซึ่งผู้ใช้งานจะต้องรับผิดชอบต่อความผิดท่ีเกิดขึ้นเอง 

หมวด ๖ ว่ำด้วยกำรป้องกันโปรแกรมไม่ประสงค์ดี (Preventing MalWare) 

ข้อ ๓๗ คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานต้องติดต้ังโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ (Anti virus)  
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