นโยบายการรั กษามั่นคงปลอดภั ยเว็ บไซต
สํานักงานคณะกรรมการการแข งขัน ทางการคา
มาตรการ และวิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็ บไซต
สขค. ไดต ระหนั ก ถึ ง ความสํ า คัญ ในการรัก ษาความมั ่น คงปลอดภัย เว็บ ไซต เพื่อ ปกปอ งขอ มูล ของ
ผู ใ ชบ ริก ารจากการถูก ทํ า ลาย หรือ บุก รุก จากผู ไ มห วัง ดี หรือ ผู ที่ไ มมีส ิท ธิ ์ใ นการเขา ถึง ข อ มูล จึง ได
กํา หนดมาตรการรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภัย เว็ บ ไซต โดยใชม าตรฐานการรั ก ษาความปลอดภั ย ของ
ขอ มูล ขั้น สู ง ดว ยเทคโนโลยี Secured Socket Layer (SSL) ซึ่ง เปน เทคโนโลยี ใ นการเข า สูข อ มู ล ผ า น
รหัส ที่ร ะดับ 128 bits (128-bits Encryption) เพื่อเขารหัส ขอมูล ที่ถูกสงผานเครือขายอิน เทอรเ น็ ต ใน
ทุกครั้งที่มีการทําธุร กรรมทางการเงินผ านเครือขายอินเทอรเน็ตของ สขค. ทําใหผูที่ดักจับ ข อมูลระหว า ง
ทางไมส ามารถนํา ข อมู ล ไปใช ตอได โดยจะใชการเขารหัส เปน หลักในการรักษาความปลอดภัย ของข อมูล
โดยผูใชบริการสามารถสังเกตไดจ ากชื่อโปรโตคอลที่เปน https://www.otcc.or.th
เทคโนโลยีเ สริ มที่นํามาใช ใ นการรั กษาความมั่นคงปลอดภัย
นอกจากมาตรการ และวิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยโดยทั่วไปที่กลาวขางตนแลว สขค. ยังใชเทคโนโลยีระดับสูง
ดังตอไปนี้เพื่อปกปองขอมูลสวนตัวของทาน
1. Firewall เปน ระบบซอฟท แวรที่จ ะอนุ ญ าตให เ ฉพาะผูที่ มีสิ ทธิ หรือผูที่ สขค. อนุมัติเ ท า นั้ น จึ ง
จะผาน Fire Wall เพื่อเขาถึ งข อมูล ได
2. Scan Virus นอกจากเครื ่ อ งคอมพิว เตอรท ุก เครื ่อ งที ่ใ หบ ริก ารจะมีก ารติด ตั ้ง Software
ปองกัน Virus ที่มี ประสิทธิภ าพสูง และ Update อยางสม่ําเสมอแลว สขค. ยังไดติด ตั้ง Scan
Virus Software บนเครื่อง Server โดยเฉพาะอี กดวย
3. Cookies เปน ไฟล ค อมพิว เตอร เ ล็ ก ๆ ที ่จ ะทํ า การเก็บ ข อ มูล ชั ่ว คราวที ่ จํ า เป น ลงในเครื ่ อ ง
คอมพิวเตอร ของผู ขอใชบ ริ การ เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ในการติดตอสื่อสาร อยางไรก็ต าม
สขค. ตระหนักถึงความเปน สว นตัว ของผูใชบ ริก ารเปน อยางดีจึงหลีกเลี่ย งการใช Cookies แต
ถาหากมีความจํา เป น ต องใช Cookies สขค. จะพิจ ารณาอยา งรอบคอบ และตระหนักถึง ความ
ปลอดภัยและความเปนสวนตัว ของผู ขอรับ บริ การเป นหลั ก
4. Auto Log off ในการใช บริ การของ สขค. หลังจากเลิกการใช งานควร Log off ทุกครั้ง กรณี ที่
ผูใ ชบ ริก ารลืม Log off ระบบจะทํา การ Log off ใหโ ดยอัต โนมัติภ ายในเวลาที่เ หมาะสมของ
แตละบริการ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย ของผูใช บริ การเอง

ขอแนะนําเกี่ยวกั บการรักษาความมั่นคงปลอดภั ย
แมวาสขค. จะมีมาตรฐานเทคโนโลยีและวิธีการทางดานการรักษาความปลอดภัย อยางสูง เพื่อชว ยมิให
มีการเขาสูข อมูลสว นตัวหรื อข อมูล ที่ เป น ความลับของทานโดยปราศจากอํานาจตามที่กลาวขางตนแลว ก็
ตาม แตก็เ ปน ที่ทราบกัน อยูโ ดยทั่ว ไปวา ปจ จุบัน นี้ยังมิไดมีร ะบบรัก ษาความปลอดภัย ใดๆ ที่จ ะสามารถ
ปกปองขอมูล ของทานได อยางเด็ ดขาดจากการถู กทําลายหรือถูกเขาถึงโดยบุคคลที่ ป ราศจากอํา นาจได
ดั ง นั ้ น ทา นจึง ควรปฏิบ ัต ิต ามขอ แนะนํ า เกี ่ย วกับ การรัก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย ดั งต อไปนี้ ด วยคื อ
1. ระมัด ระวัง ในการ Download Program จาก Internet มาใชง าน และควรตรวจสอบ
Address ของเว็บ ไซตใหถูกตองกอน Login เขาใชบ ริการ เพื่อปองกัน กรณีที่มีการปลอมแปลง
เว็บไซต
2. ควรติดตั้ งระบบตรวจสอบไวรั ส ไว ที่เ ครื่ อ ง และพยายามปรับ ปรุ งใหโ ปรแกรมตรวจสอบไวรั ส ใน
เครื่องของทานมี ความทันสมัย อยู เสมอ
3. ติด ตั้ง โปรแกรมประเภท Personal Fire wall เพื่อ ปอ งกัน เครื่ อ งคอมพิว เตอรจ ากการจู  โ จม
ของผูไมประสงคดี เชน Cracker หรือ Hacker

