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นโยบายและแนวปฏิบติัเรื่องการบริหารจดัการข้อมูลสารสนเทศ 
 

1. ความส าคญั 
 

ข้อมูลสารสนเทศถือเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าของเครือเจริญโภคภัณฑ์ จึงต้องมีการก ากับดูแลข้อมูล
สารสนเทศอยา่งเป็นระบบและมปีระสทิธภิาพ มคีวามน่าเชื่อถอืถูกต้องสมบูรณ์ซึง่เป็นการป้องกนัความ
เสี่ยงจากความเสยีหาย ปกป้องทรพัยส์นิของเครอืเจรญิโภคภณัฑ์ และช่วยลดการสูญหายของขอ้มูล 
ส่งผลใหก้ารตดัสนิใจทางธุรกจิมปีระสทิธภิาพรวมถงึเพิม่ขดีความสามารถทางการแขง่ขนั 
  
2. วตัถปุระสงค ์
 

เพื่อให้บุคลากรเข้าใจบทบาทหน้าที่และร่วมกนัปกป้องข้อมูลสารสนเทศของเครอืเจรญิโภคภณัฑ์ มใิห้
ร ัว่ไหลหรอืน าขอ้มลูไปใชใ้นทางทีผ่ดิ 
 
3. หน้าท่ีและความรบัผิดชอบ 
 

ส าหรบับุคลากรใชเ้ป็นแนวทางในการประสานงานภายในบรษิทั  
 

 

3.1  คณะกรรมการ 
 

3.1.1 ก าหนดใหม้นีโยบายและแนวปฏบิตัเิรือ่งการบรหิารจดัการขอ้มลูสารสนเทศ 
 

3.1.2 ก ากบัดแูลใหม้กีารน านโยบายและแนวปฏบิตัไิปปฏบิตัอิย่างเป็นรปูธรรม 
 

3.2  ผูบ้ริหาร 
 

  

3.2.1  จดัให้มรีะเบยีบปฏบิตัใิห้เหมาะสมกบับรบิทของแต่ละบรษิทั โดยให้สอดคล้องกบั
บรบิทของบรษิทั และขอ้ก าหนดกฎหมายของแต่ละประเทศทีบ่รษิทัด าเนินธุรกจิ 
 

3.2.2 จดัให้มโีครงสร้างผู้รบัผิดชอบ เช่น หน่วยงาน หรอืบุคคลผู้รบัผิดชอบเพื่อดูแล
ขอ้มลูและระบบสารสนเทศ 

 

3.2.3 ก าหนดสทิธกิารเขา้ถงึขอ้มลูและระบบสารสนเทศ 
  

3.2.4 มัน่ใจว่ามกีารบรหิารความเสีย่งจากการใชข้อ้มลูสารสนเทศ 
 

3.2.5 มัน่ใจว่ามกีารรายงานผลการปฏบิตังิานตามนโยบายฯ รวมถงึรายงานปัญหาจาก
การใชข้อ้มลูสารสนเทศ 

  



  

ดา้นธรรมาภบิาล ● ส านกับรหิารความยัง่ยนื ธรรมาภบิาลและสื่อสารองคก์ร ● เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์ Page 4 of 23 

CPGCG-11INFO-TH-20180907-X 

 

3.3 หน่วยงาน/บคุคลผูร้บัผิดชอบดแูลข้อมลูและระบบสารสนเทศ 
 
 

3.3.3 ปฏบิตัติามแนวปฏบิตั ิขอ้ 4.2 การบรหิารจดัการความเสีย่ง 
 

3.3.4 ปฏบิตัติามแนวปฏบิตั ิขอ้ 4.3 การบรหิารจดัการขอ้มลูสารสนเทศ 
 

3.3.5 ปฏบิตัติามแนวปฏบิตั ิขอ้ 4.4 การแลกเปลีย่นขอ้มลูสารสนเทศกบับุคคลภายนอก 
 

3.3.6 ปฏบิตัติามแนวปฏบิตั ิขอ้ 4.8 การท าลายขอ้มลูสารสนเทศ 
 

3.3.7 รายงานผลการปฏบิตังิานตามนโยบายและแนวปฏบิตั ิและระเบยีบปฏบิตั ิรวมถงึ
รายงานปัญหาจากการใชข้อ้มลูสารสนเทศ 

 

3.4 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 

3.4.3 ดแูลรกัษาเทคโนโลยสี าหรบัระบบขอ้มลูสารสนเทศ 
 

3.4.4 ควบคุมการเขา้ถงึระบบขอ้มลูสารสนเทศและเครอืข่าย 
  

3.4.5 รกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูสารสนเทศ 
 

3.4.6 จดัใหม้กีารเกบ็ส ารองขอ้มลูและการกูค้นืขอ้มลูอยา่งถูกตอ้ง  
 

3.5 ด้านตรวจสอบธรรมาภิบาล ส านักบริหารความยัง่ยืนฯ และฝ่ายทรพัยากรบุคคลของ 
แต่ละบริษทัในเครือฯ 
 
 

3.5.3 ตรวจสอบใหม้กีารบรหิารจดัการขอ้มลูสารสนเทศตามนโยบายฯ 
  

3.5.4 ใหค้ าแนะน าและใหค้วามรูแ้ก่บุคลากรเพื่อใหเ้กดิการปฏบิตัติามนโยบายฯ 
 

3.6 พนักงาน 
 

3.6.3 รกัษาความลบัและปกป้องความปลอดภยัของข้อมูลส่วนตวั รวมทัง้ขอ้มูล
สารสนเทศของเครอืเจรญิโภคภณัฑ์ ลูกค้าและคู่คา้ธุรกจิและพนัธมติรทาง
ธุรกจิ 

 

3.6.4 จดัท าขอ้มลูสารสนเทศ บนัทกึและรายงานใหม้คีวามถูกตอ้ง น่าเชื่อถอื 
 

3.6.5 ปกป้องทรพัยส์นิทางปัญญาของเครอืเจรญิโภคภณัฑ์ และไม่ละเมดิสทิธใิน
ทรพัยส์นิทางปัญญาของผูอ้ื่น 

 

3.6.6 ปฏิบัติตามนโยบายฯ กฎหมาย และมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับการ
บรหิารจดัการขอ้มลูสารสนเทศ 
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4. แนวปฏิบติั 
 
 

4.1 ให้ปฏิบัติตามแนวทางตามมาตรฐานสากลเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศซึ่ง
ประกอบดว้ยหลกั 4 ประการ คอื Privacy, Accuracy, Property และ Accessibility (PAPA) 
โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 
 
 

4.1.1 ความเป็นส่วนตวัของขอ้มลูสารสนเทศ (Information Privacy)  
ลักษณะของข้อมูลที่ เ ป็นส่วนตัว  เช่น หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  
วนัเดอืนปีเกดิ ชื่อบญัชผีูใ้ชง้าน (account) และรหสัผ่าน (password) 
  

1) รกัษาความลบัและปกป้องความปลอดภยัของข้อมูลส่วนตัวของบุคลากร 
ลกูคา้ คู่คา้ธุรกจิ และพนัธมติรทางธุรกจิ 

2) ไม่ใช้ข้อมูลของลูกค้าจากแหล่งต่างๆ เพื่อผลประโยชน์ทางการตลาดหรอื
น าไปสรา้งฐานขอ้มลูประวตัลิกูคา้ขึน้มาใหม่แลว้น าไปขายใหก้บับรษิทัอื่น 

3) เก็บรกัษาชื่อบญัชผีู้ใชง้าน (account) และรหสัผ่าน (password) ที่เกี่ยวขอ้ง
กบัระบบขอ้มลูสารสนเทศเครอืเจรญิโภคภณัฑไ์ว้เป็นส่วนตวัและสรา้งใหเ้ป็น
เอกลกัษณ์ 

4) ไม่จด password ไว้ในสถานที่ที่ง่ายต่อการสังเกตเห็นของบุคคลอื่ น  
ทีไ่มไ่ดร้บัอนุญาต และงา่ยต่อการถอดรหสัผ่าน  

5) กรณีทีม่คีวามจ าเป็นต้องบอก password แก่ผูอ้ื่นเพื่อเขา้ด าเนินการในระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ หลงัจากด าเนินการเรยีบร้อยให้ท าการเปลี่ยนรหสัผ่าน
ทนัท ี
 

4.1.2 ความถูกตอ้งของขอ้มลู (Information Accuracy)  
 

1) การจดัท าข้อมูลสารสนเทศให้มคีวามถูกต้องและน่าเชื่อถือนัน้ ข้อมูลควร
ได้ร ับการตรวจสอบความถูกต้องก่อนที่จะน าเข้าฐานข้อมูล รวมถึงการ
ปรบัปรงุขอ้มลูใหม้คีวามทนัสมยัอยูเ่สมอ 

2) แหล่งที่มาของขอ้มูลต้องมคีวามน่าเชื่อถอืและตรวจสอบได้ เช่น หน่วยงาน
ภาครฐั องคก์รอื่นทีเ่ชื่อถอืได ้เป็นตน้ 
 

4.1.3 ความเป็นเจา้ของ (Information Property) 
  

1) บรษิทัในเครอืฯ เป็นเจา้ของในทรพัยส์นิทางปัญญาทีบุ่คลากรไดพ้ฒันาหรอื
สรา้งขึน้ไมว่่าจะทัง้หมดหรอืบางส่วน 

2) ไมล่ะเมดิหรอืเปิดเผยโดยไมไ่ดร้บัอนุญาตในทรพัยส์นิทางปัญญาและลขิสทิธิ ์
ของงานทีท่ ารว่มกนั 
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3) ไม่ใช้งาน ท าซ ้า ตพีมิพ์หรอืเผยแพร่รปูภาพ บทความ หนังสอื หรอืเอกสาร
ใดๆ ที่เป็นการละเมดิ ลขิสทิธิ ์หรอืตดิตัง้ซอฟต์แวรล์ะเมดิลขิสทิธิบ์นระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศของเครอืเจรญิโภคภณัฑ ์

4) ระมดัระวงัการดาวน์โหลดโปรแกรมใช้งานจากระบบอินเทอร์เน็ตซึ่งรวมถึง
การอพัเดทโปรแกรมต่างๆ ซอฟตแ์วรท์ีใ่ชใ้นระบบขอ้มลูสารสนเทศของเครอื
เจรญิโภคภณัฑต์อ้งไมล่ะเมดิลขิสทิธิห์รอืทรพัยส์นิทางปัญญาของผูอ้ื่น 

5) ปกป้องทรพัย์สินทางปัญญาของเครอืเจรญิโภคภณัฑ์โดยไม่เปิดเผยก่อน
ไดร้บัอนุญาต 

6) ปกป้องทรพัยส์นิทางปัญญาโดยไม่ใชผ้ดิวธิหีรอืผดิกฎหมาย และเมื่อใช ้ต้อง
แน่ใจว่าไดป้ระทบัตราหรอืแสดงเครื่องหมายการคา้ หรอืเครื่องหมายบรกิาร 
หรอืสญัลกัษณ์ลขิสทิธิ ์เช่น การใช ้®, TM, © (201x) เป็นตน้ 

7) แจง้ใหก้ลุ่มธุรกจิ/ หน่วยงานทราบถงึการคน้พบ การประดษิฐ ์เช่น โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ สิ่งประดิษฐ์ทางเทคโนโลยแีละผลงานนวตักรรม รวมไปถึง
ขอ้มลูจ าเพาะ 

8) ใหค้วามช่วยเหลอืเครอืเจรญิโภคภณัฑเ์พื่อใหไ้ดม้าซึง่สทิธบิตัร ลขิสทิธิ ์หรอื
ปกป้องเครื่องหมายการค้าที่เป็นทรพัย์สินทางปัญญาของเครอืเจรญิโภค
ภณัฑ ์
 

4.1.4 การเขา้ถงึขอ้มลู (Data Accessibility) 
   

1) การใช้งานระบบสารสนเทศ เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ แอปพลิเคชนั อีเมล 
ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN) ระบบอินเทอร์เน็ต เป็นต้น  
ผู้บรหิารต้องก าหนดสิทธกิารเข้าถึงข้อมูลและระบบสารสนเทศก่อนเข้าใช้
ระบบฯ ของผูใ้ชง้านใหเ้หมาะสมกบังานและหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ  

2) ผูบ้รหิารทบทวนสทิธกิารเขา้ถงึขอ้มูลและระบบฯ ปีละหนึ่งครัง้หรอืเมื่อต้อง
เปลีย่นสทิธขิองผูใ้ชง้าน เช่น การเลื่อนต าแหน่ง โดยผูบ้รหิารตอ้งอนุมตัเิลื่อน
ขัน้ในระบบฯ  

3) ผู้ร ับมอบอ านาจจากผู้บริหารเท่านัน้ที่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงสิทธิ 
การเขา้ถงึขอ้มลูและระบบฯ  

4) บนัทกึรายละเอยีดการเขา้ถงึขอ้มลูและระบบฯ รวมถงึการแก้ไขเปลีย่นแปลง
สทิธต่ิางๆ ทัง้ของผู้ทีไ่ด้รบัอนุญาตและไม่ได้รบัอนุญาตเพื่อเป็นหลกัฐานใน
การตรวจสอบหากมปัีญหาเกดิขึน้ 

5) บนัทกึและตดิตามการใชง้านระบบฯ และเฝ้าระวงัการละเมดิความปลอดภยัที่
มต่ีอขอ้มลูและระบบฯ ทีส่ าคญั 
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4.2 การบรหิารจดัการความเสีย่ง 
  

4.2.1 ระบุและประเมนิความเสีย่ง 
  

4.2.2 จดัล าดบัความส าคญัของความเสีย่งและบรหิารความเสี่ยงส าคญัที่ต้องด าเนินการ
ก่อน 

 

4.2.3 ก าหนดมาตรการจดัการความเสีย่งและด าเนินการตามมาตรการ 
  

4.3 การบรหิารจดัการขอ้มลูสารสนเทศ 
  

4.3.1 การจดัระดบัความลบัข้อมูลสารสนเทศ (Classification of Information) โดย
พิจารณาจากระดับความเสี่ยงต่อความมัน่คงปลอดภัย ผลกระทบต่อมูลค่า 
ผลกระทบต่อความเสยีหายทางทรพัยส์นิและภาพพจน์บรษิทัโดยแบ่งตามประเภท
ดงัต่อไปนี้ 
 

1) เอกสารลบัพิเศษ (Special Control) [สมี่วง] เป็นข้อมูลสารสนเทศที่ส่งผล
กระทบต่อการด าเนินยทุธศาสตรท์างธุรกจิและก่อใหเ้กดิความเสยีเปรยีบในการ
แข่งขนัเชงิธุรกจิอย่างรา้ยแรง ถ้าเกดิการรัว่ไหลของขอ้มลูออกมาจะก่อใหเ้กดิ
ความเสยีหายต่อภาพพจน์ของบรษิทัในระดบัสากล เช่น   
 ขอ้มลูความลบัทางการคา้ (Trade Secret) 
 แผนกลยทุธท์างธุรกจิ 
 แผนการตลาด / การพฒันาผลติภณัฑ ์
 แผนควบรวมกจิการ 

2) เอกสารลบั (Confidential) [สแีดง] เป็นข้อมูลสารสนเทศที่ส่งผลกระทบต่อ
การด าเนินธุรกิจและความก้าวหน้าของธุรกิจ องค์กรอาจถูกฟ้องร้องเรยีก
ค่าเสยีหาย ถา้เกดิการรัว่ไหลของขอ้มลูและก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อภาพพจน์
บรษิทัในระดบัประเทศ เช่น 
 เอกสารทางการตลาด (ทีย่งัไมเ่ปิดเผยต่อสาธารณะ) 
 ขอ้มลูส่วนบุคคล  
 ขอ้มลูลกูคา้  

3) เอกสารใช้ภายในเท่านั้น (Internal Use Only) [สีเหลือง] เป็นข้อมูล
สารสนเทศทีอ่นุญาตให้ใช้ภายในบรษิทัในเครอืฯ เท่านัน้ ส่งผลกระทบต่อการ
ปฏบิตังิานประจ าวนัและอาจท าใหเ้กดิความเสยีหายต่อภาพพจน์ เช่น 
 ประกาศภายใน/นโยบายต่างๆ  
 ระเบยีบ/คู่มอืปฏบิตังิาน 
 บนัทกึการปฏบิตังิานประจ าวนั 
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4) เอกสารเปิดเผย (Public) [สเีขยีว] เป็นขอ้มลูสารสนเทศทีพ่จิารณาแลว้เหน็ว่า
ไมม่ผีลกระทบต่อองคก์ร สามารถเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกได ้เช่น 
 ขอ้มลูดา้นความยัง่ยนื  
 ขอ้มลูประชาสมัพนัธ ์ 
 โปรโมชัน่ทางการคา้ต่างๆ 

ทัง้นี้ เอกสารหรอืสิง่ตพีมิพไ์มว่่าจะทัง้หมดหรอืบางส่วนทีพ่มิพห์รอืท าซ ้าขึน้มาจาก
ตน้ฉบบัซึง่มกีารก าหนดชัน้ความลบัไว ้ใหถ้อืว่ามชีัน้ความลบัเดยีวกนักบัตน้ฉบบั 

 

4.3.2 การจดัเกบ็ขอ้มลูสารสนเทศและอุปกรณ์ 
 

1) ผูบ้รหิารและผู้รบัผดิชอบดูแลขอ้มลูสารสนเทศเป็นผู้ก าหนดระยะเวลาจดัเก็บ
ขอ้มลูสารสนเทศตามระดบัความลบั 

2) จดัเกบ็ขอ้มลูส ารองในสื่อบนัทกึขอ้มลูและจดัท ารายการบนัทกึใหส้ามารถแสดง
ถึงระบบซอฟต์แวร์ วนัที่ เวลาที่ส ารองข้อมูลและผู้รบัผิดชอบในการส ารอง
ขอ้มลูไวอ้ยา่งชดัเจน  

3) รักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและอุปกรณ์ซึ่งบรรจุข้อมูล
สารสนเทศของบรษิัท เช่น โทรศพัท์มอืถือ แล็ปท็อป แท็บเล็ต เป็นต้น และ
ต้องระมดัระวงัเป็นพเิศษในการใชง้านอุปกรณ์ดงักล่าวนอกสถานประกอบการ 
รวมทัง้จดัเกบ็ไวใ้นทีท่ีม่กุีญแจลอ็คหลงัการใชง้าน 

4) ตัง้รหสัผ่าน (password) ลอ็คหน้าจอซึ่งบรรจุขอ้มูลสารสนเทศของเครอืเจรญิ
โภคภณัฑเ์มือ่ตอ้งการออกจากระบบสารสนเทศหรอืเสรจ็สิน้งาน 

5) รายงานฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศทนัทเีมื่อข้อมูลสารสนเทศหรอือุปกรณ์ซึ่ง
บรรจขุอ้มลูสารสนเทศของเครอืเจรญิโภคภณัฑส์ญูหายหรอืถูกขโมย 
 

4.3.3 การน าอุปกรณ์ส่วนตวัมาใชใ้นสถานประกอบการ 
 

อุปกรณ์สื่อสารไรส้ายเป็นสิง่ส าคญัต่อการสื่อสารทางธุรกจิและช่วยเพิม่ประสทิธผิล
การท างาน นอกจากนี้การใชอุ้ปกรณ์สื่อสารไรส้ายของพนักงานทีเ่พิม่ขึน้ท าใหต้้อง
มกีารขออนุญาตเชื่อมต่อกบัเครอืข่ายของบรษิทั การอนุมตักิารใชอุ้ปกรณ์ส่วนตวั
และแอปพลเิคชัน่ใหเ้ป็นไปตามแต่ละบรษิทัก าหนด 
 

บุคลากรทีใ่ชอุ้ปกรณ์สื่อสารไรส้ายส่วนตวัตอ้งปฏบิตั ิดงัต่อไปนี้ 
  

1) งานที่ได้พัฒนาขึ้นบนอุปกรณ์ส่วนตัวถือ เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ 
เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์

2) อุปกรณ์สื่อสารไรส้ายส่วนตวัใหฝ่้ายเทคโนโลยสีารสนเทศตัง้ค่าระบบและตดิตัง้
โปรแกรมพืน้ฐานก่อนการเขา้ถงึเครอืขา่ย 
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3) อุปกรณ์สื่อสารไร้สายจะต้องตัง้ รหัสผ่านส าหรับการเข้าถึงข้อมูลของ 
เครอืเจรญิโภคภณัฑ์เพื่อป้องกนัการเขา้ถงึจากบุคคลที่ไม่ได้รบัอนุญาต และ
จะตอ้งไมว่างทิง้ไวใ้นทีส่าธารณะ 

4) ตอ้งส ารองขอ้มลูทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเครอืเจรญิโภคภณัฑเ์ป็นประจ าเพื่อป้องกนัการ
สญูหาย 

5) แจ้ ง ใ ห้ บ ริษัท ใ น เ ค รือ ฯ  ท ร าบ ในก รณีที่ อุ ป ก ร ณ์ ที่ เ ก็ บ ข้ อ มู ล ขอ ง 
เครอืเจรญิโภคภณัฑส์ญูหายหรอืถูกขโมย 

6) รบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัอุปกรณ์ส่วนตวั 
7) รบัผดิชอบต่อความเสีย่งทีข่อ้มลูส่วนตวัหรอืขอ้มลูของเครอืเจรญิโภคภณัฑ ์บน

อุปกรณ์ส่วนตวัจะสูญหายอนัเกดิจากความล้มเหลวของระบบปฏบิตักิาร ไวรสั 
โปรแกรมประสงค์รา้ย (malware) หรอืขอ้ผดิพลาดใดๆ ของซอฟต์แวรแ์ละตวั
อุปกรณ์ 

8) ส่งคืนหรือท าลายข้อมูลของเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่อยู่ในอุปกรณ์สื่อสาร 
ไรส้ายส่วนตวัเมือ่สิน้สุดการเป็นพนกังาน 

9) บรษิัทในเครอืฯ สงวนสิทธิใ์นการตัดสญัญาณการเชื่อมต่อเครอืข่ายหรอืงด
ใหบ้รกิารโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 

4.3.4 การส ารองขอ้มลู 
 

1) จดัใหม้ขี ัน้ตอนการปฏบิตักิารเก็บส ารองขอ้มลูและการกู้คนืขอ้มูลอย่างถูกต้อง 
ทัง้ระบบซอฟต์แวร์และข้อมูลในระบบสารสนเทศโดยจดัท าเป็นลายลกัษณ์
อกัษร  

2) ส ารองขอ้มลูในระบบขอ้มูลสารสนเทศและ Hard Drives ของเครอืเจรญิโภค
ภณัฑม์าไวท้ี่สื่อบนัทกึขอ้มูล เช่น USB Drives, External Hard Disk และ
แผ่นดสิก ์ใหเ้ป็นปัจจบุนัอยา่งสม ่าเสมอ 

3) ดูแลรกัษาสื่อบนัทึกข้อมูลโดยการส ารองข้อมูลลงในสื่อบนัทึกข้อมูลใหม่และ
ทดสอบสื่ อ เก็บข้อมูลส ารองอย่ างสม ่ า เสมออย่ างน้อยปีละหนึ่ งครั ้ง  
เพื่อป้องกนัการเสื่อมสภาพ รวมทัง้มวีธิกีารน าขอ้มลูกลบัมาใชง้านใหม่ 
  

4.3.5 สร้างรหสัลบั (Encryption) เมื่อส่งข้อมูลสารสนเทศที่อยู่ในระดบัลบัและลบัพเิศษ
ระหว่างหน่วยงาน/บรษิทั 
 

4.4 การแลกเปลีย่นขอ้มลูสารสนเทศกบับุคคลภายนอก  
 

4.4.1 ในกรณีที่จ าเป็นต้องให้ข้อมูลสารสนเทศที่อยู่ ในระดับลับและลับพิเศษแก่
บุคคลภายนอกหรอืบุคคลที่ไม่ได้รบัอนุญาตต้องได้รบัการตรวจสอบความถูกต้อง
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ของขอ้มลูจากผูร้บัผดิชอบดแูลขอ้มลูสารสนเทศและต้องไดร้บัอนุญาตจากผู้บรหิาร 
รวมทัง้บุคคลภายนอกจะต้องลงนามในข้อตกลงห้ามเปิดเผยข้อมูล (Non 
Disclosure Agreement หรอื NDA) 
 

4.4.2 สร้างรหสัลบั (Encryption) เมื่อส่งข้อมูลสารสนเทศที่อยู่ในระดบัลบัและลบัพเิศษ
ใหก้บับุคคลภายนอก 

  

4.5 การใชอ้นิเทอรเ์น็ต 
  

4.5.1 ไมใ่ชอ้นิเทอรเ์น็ตของบรษิทัในเวลาท างานเพื่อใชด้ าเนินธุรกจิส่วนตวัซึง่ไม่เกี่ยวกบั
งานของเครอืเจรญิโภคภณัฑ ์

 

4.5.2 ไม่ใช้อนิเทอรเ์น็ตในทางที่ละเมดิกฎหมายลขิสทิธิ ์เช่น การดาวน์โหลดโปรแกรม 
ไฟลเ์พลง ไฟลภ์าพยนตร ์รปูภาพหรือขอ้ความของบุคคลอื่นบนเวบ็ไซต์โดยไม่ได้
รบัอนุญาตและน าไปใชเ้พื่อแสวงหาผลประโยชน์โดยไมไ่ดร้บัอนุญาตจากเจา้ของ 

 

4.5.3 ไมใ่ชอ้นิเทอรเ์น็ตเพื่อกระท าการใด  ๆซึง่ขดัต่อจรรยาบรรณธุรกจิของเครอืเจรญิโภคภณัฑ ์
 

4.5.4 ไม่ใช้อินเทอร์เน็ตของเครอืเจรญิโภคภณัฑ์ซึ่งท าให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตของ
บุคคลอื่นชา้ลง เช่น ดาวน์โหลดไฟลจ์ านวนมากเกนิไป 
 

4.6 การใชอ้เีมล 
 

4.6.1 ห้ามส่งอีเมลแก่บุคคลอื่นโดยปลอมแปลงแหล่งที่มาของการส่งอีเมล อันเป็นการ
รบกวนการใชร้ะบบคอมพวิเตอรข์องบุคคลอื่น 

  

4.6.2 ห้ามส่งอเีมลที่มขีอ้ความหรอืรูปภาพซึ่งก่อให้เกดิความเดอืดรอ้นร าคาญแก่ผู้รบั มี
เนื้อหาผดิกฎหมาย สรา้งความอบัอาย คุกคาม ก้าวร้าว สรา้งความเกลยีดชงัหรอื
สนบัสนุนใหม้กีารกระท าผดิกฎหมาย 

 

4.6.3 ระมดัระวงัเมื่อจ าเป็นต้องเปิดอีเมลจากผู้ส่งที่ไม่รูจ้กัซึ่งอาจพบโปรแกรมประสงค์
ร้าย (malware) การหลอกเก็บข้อมูลที่มาจากอีเมลหลอกลวง (phishing) รวมถึง
ระมดัระวงัอเีมลจากผูท้ีไ่ม่รูจ้กัและแจง้ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศทนัทเีมื่อพบอเีมล
ทีต่อ้งสงสยั 

 

4.6.4 ระมดัระวงัในการเปิดลงิค์ซึ่งอาจพบโปรแกรมประสงค์ร้าย (malware) เช่น ไวรสั  
spyware trojan เป็นตน้ 

 

4.6.5 ไมส่่งอเีมลทางธุรกจิโดยใชส้ าเนาลบั (Blind Carbon Copy: Bcc) 
  

4.6.6 ตัง้ค่าอเีมลทางธุรกจิทีส่่งออกทุกฉบบัใหม้ ีE-mail Signature  
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4.6.7 ใชอ้เีมลส่วนตวั (Gmail, Yahoo Mail) นอกเวลางานหรอืในเวลาพกักลางวนั 
 

4.7 การใชส้ื่อสงัคมออนไลน์ (Social Media) 
 

โปรดดูรายละเอยีดในนโยบายและแนวทางปฏบิตัใินการใช้สื่อสงัคมออนไลน์ของบรษิทัใน
เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์ 
 

4.8 การท าลายขอ้มลูสารสนเทศ 
 

4.8.1 ขอ้มูลสารสนเทศที่จดัพมิพ์เป็นเอกสารในรูปแบบกระดาษหรอืวตัถุใดๆ ซึ่งอยู่ใน
ระดบัเอกสารใชภ้ายในเท่านัน้ เอกสารลบัและเอกสารลบัพเิศษ เมื่อไม่ต้องการแลว้
ใหท้ าลายโดยเครือ่งท าลายเอกสารเท่านัน้ ส่วนเอกสารเปิดเผยใหท้ิง้ลงถงัขยะหรอื
เครือ่งท าลายเอกสาร 
 

4.8.2 ยา้ยขอ้มูลสารสนเทศทีส่ าคญัแลว้จงึลบขอ้มูลสารสนเทศเป็นการถาวรก่อนท าลาย
สื่อบนัทกึ 

 

4.9 การตรวจสอบการรัว่ไหลของขอ้มลูสารสนเทศ 
  

ในกรณีที่เกิดการรัว่ไหลของข้อมูลสารสนเทศที่อยู่ในระดบัลบัและลบัพิเศษ ผู้บรหิารที่
รบัผดิชอบต้องแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนเพื่อสอบสวนและตรวจสอบหาสาเหตุความ
ผดิพลาด พรอ้มทัง้ปรบัปรุงวธิจีดัเก็บขอ้มูลสารสนเทศไม่ให้ร ัว่ไหลและระบบการป้องกนั
การรัว่ไหลของขอ้มลูสารสนเทศ ตลอดจนรายงานใหผู้บ้รหิารรบัทราบ 

 
5. นโยบายท่ีเก่ียวข้อง 
 

นโยบายและแนวทางปฏบิตัใินการใชส้ื่อสงัคมออนไลน์ของบรษิทัในเครอืเจรญิโภคภณัฑ์ 
 
6. กฎหมาย ข้อก าหนดและมาตรฐานสากลท่ีเก่ียวข้อง 
 

6.1 พระราชบญัญตัวิ่าดว้ยการกระท าความผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร ์พ.ศ. 2550 
 

6.2 พระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์พ.ศ. 2537 
 

6.3 ISO/IEC 27001:2013 (Information Security Management System: ISMS) 
 

7. การทบทวนนโยบาย 
 

ดา้นธรรมาภบิาล ส านักบรหิารความยัง่ยนื ธรรมาภบิาลและสื่อสารองค์กร ส านักก ากบัการปฏบิตัติาม
กฎเกณฑ ์เครอืเจรญิโภคภณัฑ์ และหน่วยงานที่กี่ยวขอ้งจากบรษิทัในเครอืเจรญิโภคภณัฑ์ จะร่วมกนั
ทบทวนนโยบายฉบบัน้ีอยา่งน้อยปีละหนึ่งครัง้  
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ภาคผนวก 1 : ตวัอย่างเอกสารปกตามระดบัความลบัของข้อมูล 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

การเปิดเผยเอกสารลับพิเศษนี ้ส่งผลกระทบต่อยุทธศาสตร์การด าเนินธุรกิจและก่อให้เกิด
ความเสียเปรียบในการแข่งขันเชิงธุรกจิอย่างร้ายแรงท าให้เกิดความเสียหายต่อภาพพจน์ของ
องค์กรในระดับสากล 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ครอบครอง 

1. ผู้ ถือครองมีหน้าที่รับผิดชอบความปลอดภยัของเอกสารลบัพิเศษนี ้
2. มีการปอ้งกนัท่ีจ าเป็นเพื่อไมใ่ห้เอกสารถกูเปิดเผยโดยไมไ่ด้รับอนญุาต โดยการไมท่ิง้เอกสาร

ไว้ล าพงั ยกเว้นเมื่อเก็บรักษาในสถานท่ีปลอดภยั 

3. การเปิดเผยเอกสารจะให้เฉพาะผู้ที่มีสทิธิรับรู้เทา่นัน้ 
 

การเก็บ 

เมื่อไมม่ีการใช้งานจากเอกสารให้ใสใ่นหีบหอ่หรือแฟม้เอกสารระบดุ้านหน้าวา่ “SPECIAL CONTROL 

(เอกสารลับพิเศษ)” และให้เก็บไว้ในตู้นิรภัยที่ตัง้ไว้ในพืน้ที่ที่มีการควบคุมการเข้า -ออก เฉพาะผู้ที่
ได้รับอนญุาตเทา่นัน้ 
 

การท าส าเนา 

เอกสารลบัพิเศษห้ามท าส าเนา แยกชิน้ หรือท าขึน้มาใหม ่โดยไมไ่ด้รับอนญุาต 
 

การท าลาย 

ห้ามทิง้ถงัขยะ ให้ท าลายโดยเคร่ืองท าลายเอกสารและเผาเทา่นัน้ 

 

(ใบปะหน้านีจ้ะไม่เป็นความลบัเม่ือถกูแยกจากเอกสารลับพิเศษ) 

ตราสญัลกัษณ์บริษัท 
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การเปิดเผยเอกสารลับนี ้ส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจและความก้าวหน้าขององค์กร
อาจถกูฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย เกิดความเสียหายต่อภาพพจน์ในระดับประเทศ 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ครอบครอง 

1. ผู้ ถือครองมีหน้าที่รับผิดชอบความปลอดภยัของเอกสารลบันี ้
2. มีการปอ้งกนัท่ีจ าเป็นเพื่อไมใ่ห้เอกสารถกูเปิดเผยโดยไมไ่ด้รับอนญุาต โดยการไมท่ิง้เอกสาร

ไว้ล าพงั ยกเว้นเมื่อเก็บรักษาในสถานท่ีปลอดภยั 

3. การเปิดเผยเอกสารจะให้เฉพาะผู้ที่มีสทิธิรับรู้เทา่นัน้ 
 

การเก็บ 

เมื่อไม่มีการใช้งานจากเอกสารให้ใส่ในหีบห่อหรือแฟ้มเอกสารระบุด้านหน้าว่า “CONFIDENTIAL 

(เอกสารลับ)” และให้เก็บไว้ในตู้ เอกสารทีปิ่ดลอ็กด้วยกญุแจที่มัน่คงที่ตัง้ไว้ในพืน้ท่ีที่มีการควบคมุ การ
เข้า-ออก เฉพาะผู้ที่ได้รับอนญุาตเทา่นัน้ 
 

การท าส าเนา 

เอกสารลบัห้ามท าส าเนา แยกชิน้ หรือท าขึน้มาใหม ่โดยไมไ่ด้รับอนญุาต 
 

การท าลาย 

ห้ามทิง้ถงัขยะ ให้ท าลายโดยเคร่ืองท าลายเอกสารเทา่นัน้ 

 

(ใบปะหน้านีจ้ะไม่เป็นความลบัเม่ือถกูแยกจากเอกสารลับ) 

ตราสญัลกัษณ์บริษัท 
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การเปิดเผยเอกสารใช้ภายในเท่านัน้ ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานประจ าวัน อาจท าให้เกิด
ความเสียหายต่อภาพพจน์ เป็นข้อมูลที่อนุญาตให้ใช้ภายในหน่วยงานเท่านัน้  
 

หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ครอบครอง 

1. ผู้ ถือครองมีหน้าที่รับผิดชอบความปลอดภยัของเอกสารใช้ภายในเทา่นัน้ 

2. มีการปอ้งกนัท่ีจ าเป็นเพื่อไมใ่ห้เอกสารถกูเปิดเผยโดยไมไ่ด้รับอนญุาต โดยการไมท่ิง้
เอกสารไว้ล าพงั ยกเว้นเมื่อเก็บรักษาในสถานท่ีปลอดภยั 

3. การเปิดเผยเอกสารจะให้เฉพาะผู้ที่มีสทิธิรับรู้ตามหน้าทีค่วามรับผิดชอบเทา่นัน้ 
 

การเก็บ 

เมื่อไม่มีการใช้งานจากเอกสารให้ใส่ในหีบห่อหรือแฟ้มเอกสารระบุด้านหน้าว่า “ INTERNAL USE 

ONLY (เอกสารใช้ภายในเท่านัน้)” และให้เก็บไว้ในตู้ เอกสารที่ปิดลอ็กด้วยกญุแจ 
 

การท าส าเนา 

เอกสารใช้ภายในเท่านัน้ สามารถท าส าเนา แยกชิน้ หรือท าขึน้มาใหม่ โดยต้องได้รับอนุญาตจาก 
ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเทา่นัน้ 
 

การท าลาย 

ให้ท าลายโดยเคร่ืองท าลายเอกสารเทา่นัน้ 

 

(ใบปะหน้านีจ้ะไม่เป็นความลบัเม่ือถกูแยกจากเอกสารใช้ภายในเท่านัน้) 

 

ตราสญัลกัษณ์บริษัท 
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ใบปะหน้าใช้ปิดทบัเอกสารลบัพิเศษ 

 
 

เป็นข้อมูลที่พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีผลกระทบต่อองค์กร สามารถเปิดเผยสู่บุคคลภายนอกได้ 

 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ครอบครอง 

ผู้ครอบครองเอกสารสามารถเปิดเผยสูส่าธารณะได้ตามความเหมาะสม 
 

การเก็บ 

เมื่อไม่มีการใช้งานเอกสารให้ใส่ในหีบห่อหรือแฟ้มเอกสารระบุด้านหน้าว่า “PUBLIC (เอกสาร
เปิดเผย)” และให้เก็บไว้ในตู้ เอกสาร 
 

การท าส าเนา 

เอกสารเปิดเผย สามารถท าส าเนา คดัลอก แยกชิน้ หรือท าใหมไ่ด้ ตามความเหมาะสม 
 

การท าลาย 

ให้ท าลายโดยทิง้ลงถงัขยะให้เรียบร้อย หรือเคร่ืองท าลายเอกสาร 
 

 

(ใบปะหน้านีจ้ะไม่เป็นความลบั) 

ตราสญัลกัษณ์บริษัท 
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ภาคผนวก 2 : ตวัอย่างการใช้กระดาษระดบัความลบัของข้อมูล 
 

 

 

 

ตราสัญลักษณ์
ตราบริษัท 

เอกสารลับพเิศษ / SPECIAL CONTROL 

เอกสารลับพเิศษ / SPECIAL CONTROL Page 1 of …… 
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ตราสญัลกัษณ์
บริษัท 

เอกสารลับ / CONFIDENTIAL 

เอกสารลับ / CONFIDENTIAL 
Page 1 of …… 
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ตราสัญลักษณ์
บริษัท 

ใช้ภายในเท่านัน้/ (Internal Use Only) 

Page 1 of …… 

ใช้ภายในเท่านัน้/ (Internal Use Only) 

ใช้ภายในเท่านัน้ 
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ตราสัญลักษณ์
บริษัท 

เปิดเผย / PUBLIC 

Page 1 of …… เปิดเผย / PUBLIC 
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เอกสารลับพเิศษ / SPECIAL CONTROL 
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เอกสารลับ / CONFIDENTIAL 

เอกสารลับ / CONFIDENTIAL 
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ใช้ภายในเท่านัน้ / CONFIDENTIAL 

ใช้ภายในเท่านัน้ / CONFIDENTIAL 
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