นโยบายการรับรองความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์
ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)
www.nso.go.th จัดทําปี 2558
สสช. ได้ต ระหนัก ถึง ความสํา คัญ ในการรัก ษาความมั่น คงปลอดภัย เว็บ ไซต์ เพื่อ ปกป้อ งข้อ มูล
ของผู้ใ ช้บ ริก ารจากการถูก ทํา ลาย หรือ บุก รุก จากผู้ไ ม่ห วัง ดี หรือ ผู้ที่ไ ม่มีสิท ธิ์ใ นการเข้า ถึง ข้อ มูล จึง ได้
กํา หนดมาตรการรัก ษาความมั่น คงปลอดภัย เว็บ ไซต์ โดยใช้ม าตรฐานการรัก ษาความปลอดภัย ของ
ข้อ มูล ขั้น สูง ด้ว ยเทคโนโลยี Secured Socket Layer (SSL) ซึ่ง เป็น เทคโนโลยีใ นการเข้า สู่ข้อ มูล ผ่า น
รหัสที่ระดับ 128 bits (128-bits Encryption) เพื่อเข้า รหัสข้อมูล ที่ถูกส่งผ่านเครือข่า ยอิน เทอร์เน็ตใน
ทุกครั้งที่มีการทําธุรกรรมทางการเงินผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของ สสช. ทําให้ผู้ที่ดักจับข้อมูลระหว่าง
ทางไม่สามารถนําข้อมูลไปใช้ต่อได้ โดยจะใช้การเข้ารหัสเป็นหลักในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
เทคโนโลยีเสริมที่นํามาใช้ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
นอกจากมาตรการ และวิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยโดยทั่วไปที่กล่าวข้างต้นแล้ว สสช. ยัง
ใช้เทคโนโลยีระดับสูงดังต่อไปนี้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่าน
1. Firewall เป็น ระบบซอฟท์แ วร์ที่จ ะอนุญ าตให้เฉพาะผู้ที่มีสิท ธิ หรือ ผู้ที่ สสช. อนุมัติเท่านั้น
จึงจะผ่าน Fire Wall เพื่อเข้าถึงข้อมูลได้
2. Scan Virus นอกจากเครื่อ งคอมพิว เตอร์ท ุก เครื่อ งที่ใ ห้บ ริก ารจะมีก ารติด ตั ้ง Software
ป้อ งกัน Virus ที่มี ประสิท ธิภ าพสูง และ Update อย่า งสม่ํา เสมอแล้ว สสช. ยัง ได้ติด ตั้ง
Scan Virus Software บนเครื่อง Server โดยเฉพาะอีกด้วย
3. Cookies เป็น ไฟล์ค อมพิว เตอร์เ ล็ก ๆ ที ่จ ะทํา การเก็บ ข้อ มูล ชั่ว คราวที่จํา เป็น ลงในเครื่อ ง
คอมพิว เตอร์ข องผู้ข อใช้บ ริก าร เพื่อ ความสะดวกและรวดเร็วในการติด ต่อ สื่อ สาร อย่า งไรก็
ตาม สสช. ตระหนัก ถึง ความเป็น ส่ว นตัว ของผู ้ใ ช้บ ริก ารเป็น อย่า งดีจ ึง หลีก เลี ่ย งการใช้
Cookies แต่ถ้า หากมีค วามจํา เป็น ต้อ งใช้ Cookies สสช. จะพิจ ารณาอย่า งรอบคอบ และ
ตระหนักถึงความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของผู้ขอรับบริการเป็นหลัก
4. Auto Log off ในการใช้บ ริก ารของ สสช. หลัง จากเลิก การใช้ง านควร Log off ทุก ครั้ง
กรณีที ่ผู ้ใ ช้บ ริก ารลืม Log off ระบบจะทํ า การ Log off ให้โ ดยอัต โนมัต ิภ ายในเวลาที่
เหมาะสมของแต่ละบริการ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการเอง

ข้อแนะนําเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

แม้ว่า สสช. จะมีม าตรฐานเทคโนโลยีแ ละวิธีก ารทางด้า นการรัก ษาความปลอดภัย อย่า งสูง
เพื่อ ช่ว ยมิใ ห้มีก ารเข้า สู่ข้อ มูล ส่ว นตัว หรือ ข้อ มูล ที่เ ป็น ความลับ ของท่า นโดยปราศจากอํา นาจตามที่
กล่า วข้างต้นแล้ว ก็ตาม แต่ก็เป็นที่ทราบกันอยู่โดยทั่วไปว่า ปัจจุบันนี้ยังมิได้มีระบบรักษาความปลอดภัย
ใดๆ ที่จ ะสามารถปกป้อ งข้อ มูล ของท่า นได้อ ย่า งเด็ด ขาดจากการถูก ทํา ลายหรือ ถูก เข้า ถึง โดยบุค คลที่
ปราศจากอํา นาจได้ ดัง นั้น ท่า นจึง ควรปฏิบัติต ามข้อ แนะนํา เกี่ย วกับ การรัก ษาความมั่น คงปลอดภัย
ดังต่อไปนี้ด้วย คือ
1. ระมัด ระวัง ในการ Download Program จาก Internet มาใช้ง าน และควรตรวจสอบ
Address ของเว็บ ไซต์ใ ห้ถูก ต้อ งก่อ น Login เข้า ใช้บ ริก าร เพื่อ ป้อ งกัน กรณีที่มีก ารปลอม
แปลงเว็บไซต์
2. ควรติดตั้งระบบตรวจสอบไวรัสไว้ที่เครื่อง และพยายามปรับปรุงให้โปรแกรมตรวจสอบไวรัส
ในเครื่องของท่านมีความทันสมัยอยู่เสมอ
3. ติดตั้ง โปรแกรมประเภท Personal Fire wall เพื่อ ป้องกันเครื่องคอมพิวเตอร์จากการจู่โ จม
ของผู้ไม่ประสงค์ดี เช่น Cracker หรือ Hacker

