
แนวทางการใช้งานระบบสารสนเทศของกองทัพเรือ 
 
 อาศัยอํานาจตามข้อ ๒๓ ของระเบียบกองทัพเรือ ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ 
พ.ศ.๒๕๕๔ กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ จึงกําหนดแนวทางการใช้งานระบบสารสนเทศ
ของกองทัพเรือ เพ่ือเป็นแนวทางให้ข้าราชการ ทร. ยึดถือปฏิบัติ เพ่ือให้การใช้งานระบบสารสนเทศเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ปลอดภัย คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 

ข้อ ๑ ข้อปฏิบัติ 

 ๑.๑ การรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ ทร. 

  ๑.๑.๑ ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลด ระเบียบ ทร. ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ 
พ.ศ.๒๕๕๔ มาตรการและแนวทางท่ีเก่ียวข้องกับการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ ได้จากเว็บไซต์ 
“ข้อมูลด้านความปลอดภัยระบบสารสนเทศ” (http://iwoc.ncit.navy.mi.th) 
   ๑.๑.๒ เครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีเชื่อมต่อกับระบบสารสนเทศ ทร. ต้องติดต้ังซอฟท์แวร์ป้องกันมัลแวร์
(มัลแวร์หมายถึงซอฟท์แวร์ไม่พึงประสงค์ท่ีเป็นภัยต่อระบบสารสนเทศ เช่น ไวรัสคอมพิวเตอร์ หนอน
อินเทอร์เน็ต เป็นต้น) ท่ีทาง ทร. จัดหา โดยสามารถขอรับการติดต้ังได้จากผู้ดูแลระบบของหน่วย หรือสามารถ
ดาวน์โหลดจาก “ข้อมูลด้านความปลอดภัยระบบสารสนเทศ” (http://iwoc.ncit.navy.mi.th) และผู้ใช้ต้อง
ไม่ทําการติดต้ังซอฟท์แวร์อ่ืนๆ ท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบ หรือสร้างความเสียหายต่อระบบสารสนเทศของ ทร. 
   ๑.๑.๓ ผู้ใช้ หรือผู้ดูแลระบบของหน่วย จะต้องตรวจสอบหามัลแวร์ อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง 
   ๑.๑.๔ เครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีเชื่อมต่อกับระบบสารสนเทศ ทร. ต้องต้ังค่าให้สามารถทําการ
ปรับปรุงซอฟท์แวร์ระบบปฏิบัติการ (Windows Update) ผ่านช่องทางท่ี ทร. กําหนด โดยรายละเอียด
สามารถดูได้จาก http://iwoc.ncit.navy.mi.th  
   ๑.๑.๕ ผู้ใช้ควรทําการสํารองข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีใช้งานอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือป้องกันการสูญ
หาย หรือสูญเสียข้อมูลอันเกิดจากการโจมตี หรือการแพร่ระบาดของมัลแวร์  

 ๑.๒ การใช้งานอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบพกพา เช่น portable harddisk, flash drive, CD-R, DVD-R 
เป็นต้น 
  ๑.๒.๑ การนําอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบพกพา มาใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีเชื่อมต่อกับ
ระบบสารสนเทศ ทร. ผู้ใช้จะต้องทําการตรวจสอบหามัลแวร์ เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายของมัลแวร์ในระบบ
สารสนเทศ ทร. 
  ๑.๒.๒ หากมีการใช้อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบพกพา ในการเก็บข้อมูลหรือคัดลอกข้อมูลท่ีมีชั้น
ความลับ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ โดยอนุโลม รวมท้ังให้
ผู้ใช้ลบหรือทําลายข้อมูลท่ีมีชั้นความลับ ออกจากอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบพกพา โดยทันทีเม่ือหมดความ
จําเป็น 
 ๑.๓ การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส่วนตัว เช่น Laptop Computer, Smartphone, Tablet Computer 



- ๒ - 
  ๑.๓.๑ หากมีการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส่วนตัว ในการเก็บข้อมูลหรือคัดลอกข้อมูลท่ีมีชั้น
ความลับ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ โดยอนุโลม รวมท้ังให้
ผู้ใช้ลบหรือทําลายข้อมูลท่ีมีชั้นความลับ ออกจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส่วนตัว โดยทันทีเม่ือหมดความจําเป็น 
และมีความระมัดระวังการรั่วไหลของข้อมูลหากมีการนําอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส่วนตัวไปเชื่อมต่อกับเครือข่าย
ภายนอกระบบสารสนเทศของ ทร. เช่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
  ๑.๓.๒ การนําอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส่วนตัว มาเชื่อมต่อกับระบบสารสนเทศของ ทร. ผู้ใช้จะต้อง
ติดต้ังโปรแกรมป้องกันมัลแวร์และมีการปรับปรุงซอฟท์แวร์ระบบปฏิบัติการอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือมิให้เป็น
ช่องทางของการแพร่ระบาดของมัลแวร์มายังระบบสารสนเทศของ ทร. 
  ๑.๓.๓ ห้ามติดต้ังซอฟท์แวร์อ่ืนๆ ท่ีอาจมีผลกระทบ หรือสร้างความเสียหายต่อระบบสารสนเทศ
ของ ทร. กับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส่วนตัวท่ีเชื่อมต่อกับระบบสารสนเทศของ ทร. 

 ๑.๔ การรับส่งข้อมูลท่ีเป็นชั้นความลับ หากมีความจําเป็นเร่งด่วน ให้สามารถรับส่งผ่านทางระบบ 
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของทางราชการได้ โดยให้หัวหน้าหน่วยงานระดับ
ผู้อํานวยการกอง เป็นผู้รับรองก่อน โดยห้ามส่งข้อมูลท่ีเป็นชั้นความลับ “ลับท่ีสุด”  

 ๑.๕ การใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายสารสนเทศ ทร. 
  ๑.๕.๑ ผู้ใช้ต้องใช้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการเท่านั้น 
  ๑.๕.๒ ผู้ใช้ต้องมีจรรยาบรรณในการใช้หรือให้ข้อมูล 
  ๑.๕.๓ ผู้ใช้จะต้องออกจากระบบ หลังจากการใช้งานแล้วทุกครั้ง 
  ๑.๕.๔ ผู้ใช้ต้องมีชื่ออยู่ในบัญชีผู้ใช้ ในการใช้บริการอินเทอร์เน็ตของกองทัพเรือ โดยสมัครขอใช้
บริการได้ท่ี ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ 
  ๑.๕.๕ ผู้ใช้ต้องเก็บรักษาชื่อบัญชีผู้ใช้ ท่ีได้รับให้อยู่ในท่ีปลอดภัย เช่น ไม่ใช้โปรแกรมช่วยจํา
รหัสผ่าน หรือไม่นําชื่อบัญชีผู้ใช้ของตน แสดงให้ผู้อ่ืนเห็น 
  ๑.๕.๖ ผู้ใช้ต้องปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยรหัสผ่านของหน่วย โดยผู้ใช้ควร
เปลี่ยนรหัสผ่านของบัญชีผู้ใช้เป็นประจํา และควรตั้งรหัสผ่าน ที่ยากแก่การทํานาย หรือการคาดเดา โดย
รหัสผ่านควรมีจํานวน ๘ ตัวข้ึนไป ประกอบด้วย ตัวอักษรตัวเล็ก ตัวอักษรตัวใหญ่ ตัวเลข และอักขระพิเศษ 

 ๑.๖ การใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) 
  ๑.๖.๑ กองทัพเรือส่งเสริมให้ ข้าราชการ และ พนักงานราชการ ของ ทร. ใช้งานระบบเครือข่าย
สังคมออนไลน์อย่างมีความรับผิดชอบ เพ่ือการประชาสัมพันธ์ภารกิจและกิจกรรมต่างๆ ของกองทัพเรือ 
  ๑.๖.๒ ในการใช้งานระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ ผู้ใช้ ควรตรวจสอบข้อมูลหรือความคิดเห็นว่า
มีความถูกต้อง ไม่เปิดเผยข้อมูลท่ีมีชั้นความลับ และต้องไม่กระทบต่อการดําเนินงานของ ทร. เช่นการเปิดเผย
ตําแหน่งท่ีตั้งทางทหาร เรือ อาวุธยุทโธปกรณ์ รวมถึงแผนการปฏิบัติทางทหาร 
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  ๑.๖.๓ ผู้ใช้ ควรตระหนักว่าการเปิดเผยข้อมูลหรือการแสดงความคิดเห็นในระบบเครือข่ายสังคม
ออนไลน์นั้น ผู้ใช้จะไม่สามารถยกเลิกเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้ ดังนั้นควรมีความระมัดระวังในการเปิดเผย
ข้อมูล เนื่องจากอาจจะมีผลกระทบต่อผู้เปิดเผยเอง หน่วยงาน และ ทร. ในภาพรวมได้ 
  ๑.๖.๔ การแสดงความคิดเห็นในระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ ผู้ใช้จะต้องแจ้งอย่างชัดเจนว่า
ความคิดเห็นดังกล่าว เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคล ไม่ใช่ความคิดเห็นของ ทร. การแสดงความคิดเห็นอย่างเป็น
ทางการของ ทร. จะกระทําโดยหน่วยงานท่ีได้รับมอบหมายโดย ทร. ให้ทําการประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการ
เท่านั้น 
  ๑.๖.๕ ในการใช้งานระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ ผู้ใช้ ควรใช้บัญชีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ส่วนตัวเท่านั้น 
  ๑.๖.๖  ผู้ใช้ควรมีความระมัดระวังในการให้สิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลของตนในระบบเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ เช่นการตอบรับการเป็นเพ่ือน (Friend) การเป็นผู้ติดตาม (Follower) เนื่องจากผู้ท่ีได้รับอนุญาต
สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวท่ีอาจส่งผลกระทบให้เกิดความเสี่ยงด้านการรักษาความปลอดภัยได้ นอกจากนี้ยัง
แนะนําให้ผู้ใช้ทําการตรวจสอบการต้ังค่าความปลอดภัยในการใช้งานระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่าง
สมํ่าเสมอ 

ข้อ ๒ ข้อห้าม 
 ๒.๑ การใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายสารสนเทศ ทร. 
  ๒.๑.๑ ห้ามส่งหรือรับข้อความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว หรือเสียงท่ีเป็นความลับของทางราชการ 
หรือส่อไปในทางหม่ินสถาบันพระมหากษัตริย์ หรือทําลายความม่ันคงของรัฐในราชอาณาจักรไทย 
  ๒.๑.๒ ห้ามใช้ เพ่ือส่งหรือรับ ข้อความ ภาพเคลื่อนไหวเสียงรูปภาพ ท่ีหยาบคาย ล่อแหลม ลามก 
อนาจาร หรือประโยคท่ีส่อไปในทางหม่ินประมาท  
  ๒.๑.๓ ห้ามใช้ในลักษณะละเมิดลิขสิทธิ์ หรือละเมิดสิทธิบุคคลอ่ืน หรือกระทําความผิดทาง
กฎหมาย 
   ๒.๑.๔ ห้ามใช้ในเชิงพาณิชย์ 
  ๒.๑.๕ ห้ามใช้ เพ่ือเล่นเกมส์ และการพนัน  
 ๒.๒ การรักษาบัญชีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต ทร. 
  ๒.๒.๑ ห้ามนําบัญชีผู้ใช้ ของตนเองให้ผู้อ่ืนใช้งาน  
  ๒.๒.๒ ห้ามนําบัญชีผู้ใช้ของผู้อ่ืนมาใช้งาน 
  ๒.๒.๓ ห้ามกระทําการใดๆ เพ่ือให้ทราบบัญชีผู้ใช้ของผู้อ่ืน 
 ๒.๓ การดาวน์โหลด และอัปโหลด 
  ๒.๓.๑ ห้ามดาวน์โหลด และอัปโหลดข้อมูล ท้ังท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร เสียง ภาพนิ่ง
ภาพเคลื่อนไหว ท่ีเป็นความลับของทางราชการ หรือส่อไปในทางหม่ินสถาบันพระมหากษัตริย์ 
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  ๒.๓.๒ ห้ามดาวน์โหลดโปรแกรม หรือชุดคําสั่ง ท่ีติดต้ังในระบบคอมพิวเตอร์ แล้วทําให้เกิดผล
กระทบ สร้างความรําคาญ หรือละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน เช่นโปรแกรมท่ีใช้สําหรับโจมตีระบบสารสนเทศ (Hacking 
Software) 
  ๒.๓.๓ ห้ามดาวน์โหลดโปรแกรม ข้อมูล เช่น เพลง ภาพยนตร์ หรือชุดคําสั่ง ท่ีเป็นการละเมิด
ลิขสิทธิ์ 
  ๒.๓.๔ ห้ามดาวน์โหลดข้อมูลขนาดใหญ่ เช่น เพลง ภาพยนตร์ หรือโปรแกรม ในเวลาปฏิบัติ
ราชการ(๐๘๓๐ - ๑๖๓๐) โดยไม่จําเป็น และไม่เก่ียวข้องกับงานท่ีปฏิบัติ เนื่องจากจะทําให้การใช้งานระบบ
อินเทอร์เน็ตเกิดความล่าช้า 

 ๒.๔ การใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
  ๒.๔.๑ ห้ามบันทึก ส่ง และส่งต่อจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีข้อความ รูปภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว 
เสียง ท่ีส่อไปในการหม่ินสถาบันพระมหากษัตริย์ หรือทําลายความม่ันคงของรัฐในราชอาณาจักรไทย หรือ
บันทึกเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์การเก็บข้อมูลอ่ืน ๆ และเม่ือเห็นต้องลบออกจากเครื่อง
คอมพิวเตอร์และตู้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์อย่างถาวร 
  ๒.๔.๒ ห้ามส่งหรือส่งต่อจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีข้อความหยาบคาย หม่ินประมาท หรือลามก
อนาจารไปสู่ผู้อ่ืน 
  ๒.๔.๓ ห้ามใช้โปรแกรมหรือกระบวนการในการดักรับหรือส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
  ๒.๔.๔ ห้ามส่ง หรือส่งต่อจดหมายขยะ จดหมายโฆษณาสินค้าและบริการต่าง ๆ หรือจดหมายไม่
พึงปรารถนา (Spam Mail) ไปรบกวนผู้อ่ืน 

 ๒.๕ การใช้งานอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ADSL และการเช่าสัญญาณ Leased Line  
  ๒.๕.๑ การขอเปิดใช้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ผ่านโทรศัพท์เลขหมายเอกชน ท่ีเป็น
ของทางราชการ หรือการเช่า Leased Line หน่วยผู้ขอจะต้องเสนอขออนุมัติ ทร. (ผ่าน สสท.ทร.) เพ่ือ
พิจารณาความเหมาะสมและความจําเป็นในการใช้ปฏิบัติงาน 
  ๒.๕.๒ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จะต้องไม่เชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของทาง
ราชการท่ีเชื่อมต่อกับเครือข่ายภายใน ทร.(Intranet) หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวท่ีมีข้อมูลข่าวสารของ ทร. 
ท่ีเป็นชั้นความลับ และ/หรือข้อมูลท่ีอาจส่งผลกระทบด้านความม่ันคงของประเทศโดยเด็ดขาด 

 ๒.๖ การใช้งานระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ห้ามทําการเปิดเผยข้อมูลหรือ
เอกสารท่ี ทร. ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ ในท่ีนี้รวมถึงข้อมูลหรือเอกสารท่ีมีชั้นความลับ เช่นแผนการปฏิบัติ 
การจัดกําลังพล ข้อมูลเก่ียวกับเรือ อาวุธยุทโธปกรณ์ รวมถึงข้อมูลการติดต่อเช่น หมายเลขโทรศัพท์ บัญชี
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดเผยต่อสาธารณะ และข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีไม่ควรเปิดเผย หากมีข้อ
สงสัยเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูล ควรติดต่อสอบถามกับนายทหารรักษาความปลอดภัยของหน่วยต้นสังกัด 

ข้อ ๓ คําแนะนําท่ัวไป  



- ๕ - 
 ระบบบริการอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายสารสนเทศ ทร. เป็นของกองทัพเรือ กองทัพเรือจะสงวนสิทธิ
ในการดําเนินการใดๆ ในการบันทึกข้อมูลการใช้งานบริการของผู้ใช้ เพ่ือการตรวจสอบความเหมาะสมในการใช้
งาน การรักษาความปลอดภัย การปฏิบัติตามกฎหมาย ผู้ท่ีไม่ปฏิบัติตามแนวทางการใช้งานนี้ สสท.ทร. จะ
พิจารณาดําเนินการตามลําดับดังนี้ 
 ๓.๑ แจ้งเตือนให้รับทราบ 
 ๓.๒ รายงานให้ผู้บังคับบัญชาของผู้ใช้ท่ีไม่ปฏิบัติตามทราบ 
 ๓.๓ พิจารณาตัดสิทธิ์ การใช้บริการอินเทอร์เน็ต และรายงานเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ผู้บังคับบัญชาของ
ผู้ใช้ทราบ 

--------------------------------------------------------------------- 

       
 


