ระเบียบ กองบัญชาการทหารสูงสุด
วาดวยการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศของกองทัพไทย
พ.ศ.๒๕๔ ๗
-------------------------------เพื่ อ ให ก ารรั ก ษาความปลอดภั ย ระบบสารสนเทศของกองทั พ ไทยเป น ไปด ว ยความ
เรียบรอยและมีประสิทธิภาพ จึงวางระเบียบไว ดัง ตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกองบัญชาการทหารสูงสุด วาดวยการรักษาความปลอดภัย
ระบบสารสนเทศของกองทัพไทย พ.ศ.๒๕๔๗”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนีเ้ ปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาระเบียบ และคําสั่งอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลว ซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้
ใหใชระเบียบนี้แทน
ข อ ๔ ระเบี ย บนี้ ใ ห ใ ช บั ง คับ แก ส ว นราชการ ข า ราชการ และลู ก จ าง ที่ มี ก ารปฏิ บั ติ
เกี่ ย วกั บ ระบบสารสนเทศ รวมทั้ ง บุ ค คลภายนอกที่ เ ข า มาดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ ระบบสารสนเทศ ของ
กองบัญชาการทหารสูงสุด และเหลาทัพ
ขอ ๕ ในระเบียบนี้
๕.๑ ระบบสารสนเทศ (Information System) หมายความวา ระบบขาวสารของ
กองทัพไทย ที่นําเอาเทคโนโลยีของระบบคอมพิวเตอร และระบบสื่อสาร มาชวยในการสรางสารสนเทศ
ของกองทัพไทย และสามารถนําขาวสารมาใชในการวางแผน การบริหาร การพัฒนาและควบคุมซึ่งมี
องคประกอบดังนี้
๕.๑.๑ ระบบคอมพิว เตอร (Computer System) หมายถึง ระบบที่
ประกอบดวยฮารดแวร (Hardware) ซอฟตแวร (Software) และบุคลากรทางคอมพิวเตอร (Peopleware)
๕.๑.๒ ระบบสื่อสาร (Communication System) หมายความวา ระบบที่
ประกอบดวยผูรับ ผูสงและสื่อกลางในระบบสื่อสารที่ใชในการสงผานขอมูล ทั้งระบบวงจรทางสาย และ
ระบบไรสาย รวมถึงอุปกรณตอพวงอื่น ๆ เชน Hub, Switching, Router เปนตน
๕.๑.๓ สารสนเทศ (Information) ขอเท็จจริงที่ไดจากการสกัดขอมูลใหมี
ความหมายโดยผานการประมวลผล การจัดระเบียบใหขอมูลซึ่งอาจอยูในรูปของ ตัวเลข ขอความหรือ
/ ภาพกราฟฟก…

-๒ภาพกราฟฟกที่ผูใชสามารถเขาใจไดงาย และสามารถนําไปใชประโยชนในการบริหาร การวางแผน
การตัดสินใจ และอื่น ๆ
๕.๒ เครือข ายระบบสารสนเทศ หมายความวา การติดตอสื่ อสาร หรือการสง
ขอมูลกันระหวางระบบสารสนเทศภายใน บก.ทหารสูงสุด, เหลาทัพ และการติดตอสื่อสาร หรือการสง
ขอมูลกันระหวาง เหลาทัพ กับ บก.ทหารสูงสุด
ขอ ๖ ให เจากรมการสนเทศทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด เปนผู รักษาการให
เปนไปตามระเบียบนี้
หมวด ๑
กลาวทั่วไป
ขอ ๗ ความมุงหมายของระเบียบนี้
๗.๑ เพื่อกําหนดหลักการและมาตรการในการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ
ของกองทัพไทย
๗.๒ พิทักษรักษาและปองกัน มิใหขอมูลและสิ่งที่เปนความลับของทางราชการ
รั่วไหลหรือรูไปถึง หรือตกไปอยูในมือของฝายตรงขามหรือบุคคลผูไมมีอํานาจหนาที่
๗.๓ ปองกันการจารกรรมทั้งจากบุคคลภายในและภายนอกสวนราชการ
๗.๔ พิทักษรักษาและปองกันการกอวินาศกรรมแกเครื่องจักรคํานวณ อุปกรณ
เครื่องใช อาคาร สถานที่ และเอกสาร เปนตน
ข อ ๘ หั ว หน า ส ว นราชการสามารถกํ า หนดมาตรการรั ก ษาความปลอดภั ย ให ร ะบบ
สารสนเทศของสวนราชการ และแตงตั้งเจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศของ
สวนราชการเพิ่มเติมไดโดยใหสอดคลองและไมขัด หรือแยงกับระเบียบนี้
ขอ ๙ เหตุผลในการประกาศใชระเบียบนี้ คือ วางระเบียบกองบัญชาการทหารสูงสุด ใน
การรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศของกองทัพไทย เกีย่ วกับระบบคอมพิวเตอร, ระบบสื่อสาร,
สารสนเทศเครือขายระบบสารสนเทศ เพื่อใหใชบังคับแกสวนราชการ ขาราชการ และลูกจาง ที่มกี ารปฏิบัติ
เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ รวมทั้งบุคคลภายนอก ที่เขามาดําเนินการเกีย่ วกับระบบสารสนเทศ ของ
กองบัญชาการทหารสูงสุด และเหลาทัพ
ขอ ๑๐ ในการกําหนดชั้นความลับของสารสนเทศใหเปนไปตาม พรบ.ขอมูลขาวสารของ
ทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ และระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ หรืออื่น ๆ ที่ได
ประกาศใชทดแทน
/หมวด ๒…

-๓-

หมวด ๒
การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล
ขอ ๑๑ ความมุงหมาย เพื่อเปนการคัดเลือก ใหไดบุคคลที่มีลักษณะเหมาะสมแกการบรรจุ
ใน อัตราที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ระบบสารสนเทศ และเพื่อกําหนดระดับความไววางใจในการมอบหมาย
หนาที่เกี่ยวกับความลับของทางราชการ ตลอดจนควบคุมบุคคลที่ไมเกี่ยวของและหรือบุคคลภายนอกที่เขา
มาเกี่ยวของกับระบบสารสนเทศ
ขอ ๑๒ บุคคลที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ ใหปฏิบัติตาม
ระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ.๒๕๑๗ และระเบียบวาดวยการรักษาความลับของ
ทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔
ขอ ๑๓ หัวหนาสวนราชการ จะตองจัดใหมีการควบคุม ดูแล และตรวจสอบสิทธิ์การเขาถึง
ระบบสารสนเทศอยางเขมงวด โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของระบบสารสนเทศเปนหลัก

หมวด ๓
การรักษาความปลอดภัย สถานที่
ขอ ๑๔ การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ของระบบสารสนเทศใหปฏิบัติตามระเบียบ
วาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ.๒๕๑๗ โดย
๑๔.๑ สวนราชการกําหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่จากการเขาถึงโดย
การไดยนิ และการมองเห็นของผูไมมีอํานาจหนาที่
๑๔.๒
สวนราชการกําหนดพืน้ ที่รักษาความปลอดภัยแบงเขตหวงหามเฉพาะ
เขตหวงหามเด็ดขาด ใหเหมาะสม
ขอ ๑๕ สวนราชการจะตองจัดทําแผนสําหรับเตรียมรับสถานการณตาง ๆ ไดแก
แผนปองกันระบบสารสนเทศ แผนการดําเนินการฟนฟูระบบคอมพิวเตอร แผนการเคลื่อนยายและแผนการ
ทําลายระบบสารสนเทศในเวลาจําเปนใหพรอมที่จะปฏิบัติหนาที่ไดทันทวงที และจัดใหมกี ารซักซอมความ
เขาใจอยางสม่าํ เสมอ
ขอ ๑๖ สวนราชการควรจัดใหมีสถานทีส่ ํารองในการดําเนินการระบบสารสนเทศ

หมวด ๔
การรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ
ขอ ๑๗ สวนราชการจะตองจัดใหมีมาตรการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศที่
เหมาะสม และดําเนินการตามมาตรการนั้นโดยเครงครัด เพื่อใหเกิดความปลอดภัยสูงสุดตอระบบสารสนเทศ
/ ขอ ๑๘…

-๔ขอ ๑๘ สวนราชการตองจัดทําระบบสํารองและการกูคนื สภาพขอมูลสารสนเทศตามวงรอบ
ที่เหมาะสมและทันสมัยที่สุด
ขอ ๑๙ สวนราชการตองจัดใหมีแผนการสํารองและแผนการกูคืนสภาพระบบสารสนเทศ
และทดสอบอยางนอยปละ ๑ ครั้ง
ขอ ๒๐ ตองจัดใหมแี ผนการรักษาและปองกันความลับของขอมูล
๒๐.๑ ตองไมเขาถึงขอมูลผูอื่น โดยไมไดรบั อนุญาตจากเจาของขอมูล
๒๐.๒ หามทําการพิมพหรือทําสําเนาขอมูลที่เปนชั้นความลับ เวนแตไดรับอนุญาต
จากเจาของขอมูล
๒๐.๓ ตองมีการกําหนดผูรับผิดชอบอุปกรณคอมพิวเตอรในระบบสารสนเทศของ
หนวย
ขอ ๒๑ การรักษาความปลอดภัยเกีย่ วกับเครือขายคอมพิวเตอร
๒๑.๑ สวนราชการเจาของเรื่องสารสนเทศในเครือขายระบบสารสนเทศ ผูมีสิทธิ์
และอํานาจในสายงาน ที่มีการติดตอแลกเปลี่ยนสารสนเทศผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร เปนผูพจิ ารณา
คุณสมบัติของผูใชที่ไดรับอนุญาตใหเขาถึงและดําเนินการกับสารสนเทศดังกลาว รวมทั้งพิจารณาระดับการ
ปองกันที่ตองการ
๒๑.๒ การสงขอมูลที่มีชั้นความลับผานเครือขายคอมพิวเตอร จะตองไดรับอนุมัติ
จากผูมีสิทธิ์และอํานาจในสายงานที่กําหนดชั้นความลับนั้นกอน แลวจึงสงเขารหัสตามมาตรฐานที่ไดรับการ
รับรองจากสวนราชการ
ขอ ๒๒ สวนราชการเจาของเรื่องสารสนเทศในเครือขายระบบสารสนเทศ ผูมีสิทธิ์ และ
อํานาจในสายงานสามารถกําหนดระเบียบปฏิบัติของการเขาใชที่สอดคลองกับระเบียบนี้
ขอ ๒๓ สวนราชการตองจัดใหมกี ารรักษาความปลอดภัยฐานขอมูล
เพื่อกําหนดมาตรการปองกันฐานขอมูลจากการเขาถึง การเปลี่ยนแปลง การโอน
ถายขอมูล หรือการกระทําใด ๆ โดยผูไมเกี่ยวของโดย
๒๓.๑ ขอมูล ขาวสาร สารสนเทศทุกประเภท ในฐานขอมูลตองไดรับการจัด
ระดับ การปองกัน ผูมีสิทธิ์เขาใชหรือดําเนินการ รวมทั้งรายละเอียดอื่น ๆ ที่จําเปนตอมาตรการรักษาความ
ปลอดภัย
๒๓.๒ ส ว นราชการเจ า ของฐานข อ มู ล ผู มี สิ ท ธิ์ แ ละอํ า นาจในสายงาน เป น ผู
พิจารณาคุณสมบัติของผูใชและโปรแกรมที่ไดรับอนุญาตใหกระทําการใด ๆ กับขอมูลนั้นไดตามสิทธิ์ และ
จัดใหมีแฟมลงบันทึกเขาออก (Log File) การใชงานสําหรับฐานขอมูลตามความจําเปน เพื่อประโยชนใน
การตรวจสอบความถูกตองของการใชงานฐานขอมูล
๒๓.๓ ในกรณีฐานขอมูลทีม่ ีการใชรวมกันระหวางราชการใหจดั ทําขอตกลงการใช
/ ๒๓.๔ ตองจัด…

-๕๒๓.๔ ตองจัดใหมแี ผนการปองกันไวรัสคอมพิวเตอรเพื่อปองกันฐานขอมูลถูก
ทําลายโดย
๒๓.๔.๑ หามเจาหนาที่นําคอมพิวเตอรซอฟตแวร หรือขอมูลที่ไมมั่นใจวา
ติดไวรัสคอมพิวเตอรมาติดตั้ง หรือใชงาน เวนแตคอมพิวเตอรซอฟตแวรนั้นไดผานการตรวจสอบจาก
เจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศของสวนราชการกอน
๒๓.๔.๒ หามเจาหนาที่ปรับแตง หรือยกเลิก การทํางานของคอมพิวเตอร
ซอฟตแวรปองกันไวรัสที่ติดตั้งใชงานในเครื่องคอมพิวเตอรตามที่เจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัย
ระบบสารสนเทศของสวนราชการจัดหามาให
๒๓.๔.๓ กรณีที่มีการเชื่อมตอกับระบบอินเตอรเน็ต จะตองจัดใหมีแผนการ
ใชงานคอมพิวเตอร ในระบบอินเตอรเน็ต โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของระบบสารสนเทศเปนหลัก
ขอ ๒๔ สวนราชการจะตองจัดทําเอกสารประกอบระบบสารสนเทศใหสมบูรณครบถวน
ในทุกดาน เพือ่ ความสะดวกในการปรับปรุง แกไข และพัฒนาระบบใหม เมื่อมีความจําเปน

หมวด ๕
การรักษาความปลอดภัยในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ขอ ๒๕ ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ สวนราชการจะตองมีมาตรการที่เหมาะสม ในการ
รักษาความปลอดภัย ตองานที่กําลังพัฒนา
ขอ ๒๖ เมือ่ พัฒนาระบบสารสนเทศแลว จะตองจัดใหมีการทดสอบระบบสารสนเทศที่
พัฒนาขึ้นมาอยางละเอียดถี่ถวน
โดยทดสอบในระบบที่แยกตางหากจากระบบที่มีอยูเดิมจนกวาจะเกิด
ความมั่นใจในการใชงาน จึงนํามาใชงานจริงรวมกัน หรือทดแทนระบบที่มีอยูเดิม
ขอ ๒๗ บุคคลภายนอกที่เขามาพัฒนาระบบสารสนเทศ ใหปฏิบัติตามระเบียบวาดวย
การรักษาความปลอดภัยแหงชาติ
พ.ศ.๒๕๑๗
และระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยเครงครัด

หมวด ๖
การปฏิบตั ิเมื่อเกิดการละเมิดการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ
ขอ ๒๘ ความมุงหมาย เพื่อใหทราบถึงสาเหตุแหงการละเมิดการรักษาความปลอดภัยระบบ
สารสนเทศ การปฏิบัติของเจาหนาที่ และความรับผิดชอบของผูบังคับบัญชาเมื่อปรากฏการละเมิด
ขอ ๒๙ สาเหตุแหงการละเมิดการรักษาความปลอดภัย
/ การละเมิด…

-๖การละเมิ ด การรั ก ษาความปลอดภั ย อั น เป น เหตุ ใ ห ค วามลั บ ของทางราชการรั่ ว ไหล
เครื่องจักรคํานวณ อุปกรณวัสดุ และสถานที่ ถูกทําลาย หรือขอมูลถูกลบลาง แกไข จนเกิดความเสียหายขึ้น
มีสาเหตุจากการขาดจิตสํานึกและวินัยในการรักษาความปลอดภัย ประมาทเลินเลอเกียจคราน ไมเครงครัด
ตอหนาที่ หรือเห็นแกประโยชนสวนตัว รวมถึงการจารกรรมและและการกอวินาศกรรมอันเกิดจากการ
กระทําของบุคคลภายนอก หรือขาราชการที่ตกเปนเครื่องมือของฝายตรงขาม
ขอ ๓๐ การปฏิบัติเพื่อปรากฏการละเมิดการรักษาความปลอดภัย
๓๐.๑ ผูใดตรวจพบหรือทราบวามีการละเมิด หรือสงสัยวาจะมีการละเมิดการรักษา
ความปลอดภัยเกิดขึ้น ตองรีบรายงานผูบังคับบัญชา หรือเจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัย หรือ
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
๓๐.๒ เมื่อปรากฏวาการละเมิดการรักษาความปลอดภัยไดเกิดขึ้นแลว เจาหนาที่
ที่เกี่ยวของหรือเจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัย ตองรีบดําเนินการดังนี้
๓๐.๒.๑ รายงานผู บั ง คั บ บั ญ ชา และแจ ง กรมการสนเทศทหาร
กองบัญชาการทหารสูงสุด เพื่อใหคําแนะนําชวยเหลือในเรื่องดังกลาว
๓๐.๒.๒ สํ า รวจความเสี ย หายอั น เกิ ด จากการละเมิ ด การรั ก ษาความ
ปลอดภัย คนหาสาเหตุแหงการละเมิด ตลอดจนจุดออน ขอบกพรอง และความปลอดภัยของเครื่องจักร
คํานวณและอุปกรณ
๓๐.๒.๓ ในกรณีที่ระบบการรหัสของหนวยสูญหาย หรือสงสัยวารั่วไหล
ใหเจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัยของหนวย รายงานดวนใหผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นทราบ
โดยเร็วที่สุด และพิจารณานําระบบรหัสสํารองที่เตรียมไวใชแทน
๓๐.๒.๔ หากปรากฏหลักฐานหรือสงสัยวา ถูกจารกรรม หรือกอวินาศกรรมใหรายงานผูบังคับบัญชา ตามลําดับชั้นทราบ เพื่อสั่งการใหเจาหนาที่ผูมีอํานาจในดานการสืบสวนและ
สอบสวนดําเนินการตอไป
ขอ ๓๑ ความรับผิดชอบของผูบังคับบัญชา
๓๑.๑ แจงใหสวนราชการเจาของเรื่องเดิม หรือเจาของขอมูลที่มีขายงานรวมกัน
ทราบทันที
๓๑.๒ สั่งการสอบสวนหาตัวผูกระทําผิด และผูรับผิดชอบโดยเร็วที่สดุ
๓๑.๓ พิจารณาแกไขขอบกพรอง และปองกันมิใหเหตุการณเชนนี้อุบตั ิซ้ําอีก
๓๑.๔ พิจารณาสั่งการลงทัณฑ หรือดําเนินคดีตามกฎหมายตอผูละเมิด ผูเกี่ยวของ
กับการละเมิด และผูรับผิดชอบเมื่อมีการละเมิด หรือไมปฏิบัติตามระเบียบนี้ จะโดยเจตนาหรือไมเจตนา
และการละเมิดนั้นจะเกิดความเสียหาย หรือยังไมเกิดความเสียหายตอทางราชการก็ตาม
/ ขอ ๓๒…

-๗ขอ ๓๒ ความรับผิดชอบของเจาของเรื่องเดิม
เมื่อไดรับแจงวาไดเกิดการละเมิดการรักษาความปลอดภัย ใหสวนราชการเจาของ
เรื่องเดิมดําเนินการดังนี้
๓๒.๑ พิจารณาวาเอกสารกรรมวิธีขอมูล ประมวลลับ หรือรหัสที่จําเปนในการใช
วงจรสื่อสารทางสายมีผลกระทบกระเทือนเสียหายอยางใดหรือไม
๓๒.๒ ขจัดความเสียหายที่เกิดขึ้นหรือคาดวาจะเกิดขึ้นจากการละเมิดโดยทันทีใน
การนี้อาจจะตองดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลงแผนงานและวิธีปฏิบัติ พรอมทั้งปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของตามที่
เห็นควร
ขอ ๓๓ ในกรณีที่การละเมิดการรักษาความปลอดภัยเกิดผลกระทบกระเทือนเสียหายอยาง
รายแรงใหอยูในดุลพินิจของของผูบังคับบัญชาแกไขเปลี่ยนแปลงแผนงานและวิธีปฏิบัติ หากจําเปนให
รายงานหนวยเหนือตามความเหมาะสม
ข อ ๓๔ ให ส ว นราชการที่ มี ห น ว ยกรรมวิ ธี ข อ มู ล อั ต โนมั ติ อ ยู ใ นสั ง กั ด ออกระเบี ย บ
ปลีกยอยได โดยไมขัดตอระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่
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