
บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ  ทสส.ทอ.(สนผ.โทร.๒-๑๐๘๒)  
ที ่ กห ๐๖๐๙.๓/๘๗๗ วันที่         ๒๗  มิ.ย.๖๒   

เรื่อง ขออนุมัติใช้แนวทางการใช้งานบัญชีผู้ใช้ของ ทอ. (RTAF User Account) 

เรียน ผบ.ทอ. 

 ๑. ตามอนุมัติ ผบ.ทอ. เมื่อ ๖ ก.ย.๖๑ ท้ายหนังสือ ทสส.ทอ. ที่ กห ๐๖๐๙.๓/๑๒๙๔ ลง ๔ ก.ย.๖๑ 
ให้ ทสส.ทอ. จัดท ารายละเอียดการใช้บัญชีผู้ใช้ของ ทอ.ในการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศด้านการสนับสนุน
ของ ทอ. (แนบ ๑) นั้น  

 ๒. ทสส.ทอ.มีข้อมูลดังนี้  
  ๒.๑ ตามหนังสือ ทสส.ทอ. ที่ กห ๐๖๐๙.๓/๑๖๗๓ ลง ๑๙ ต.ค.๖๐ สรุปผลการประชุม 
คณก.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทอ. ข้อ ๑.๓ การใช้งานระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ทอ.ของผู้ที่
ออกจากราชการ ก าหนดให้ผู้เกษียณอายุราชการยังคงใช้บริการระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ทอ.ต่อไปได้ 
แต่ไม่สามารถน าบัญชีดังกล่าวไปใช้งานในระบบเครือข่าย VPN หรือการเชื่อมต่อเครือข่าย ทอ.แบบไร้สาย 
และระบบตรวจสอบผู้มีสิทธิ์ใช้งาน ทอ.ได้ ส าหรับผู้ที่ถูกปลด ไล่ออก เสียชีวิต หรือไม่มีการใช้งานระบบ
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ทอ.เกิน ๑ ปี จะถูกลบบัญชีออกจากระบบ (แนบ ๒) 
  ๒.๒ ตามอนุมัติ ผบ.ทอ. เมื่อ ๘ มี.ค.๕๖ ท้ายหนังสือ ทสส.ทอ. ที่ กห ๐๖๐๙.๗/๒๑๒ 
ลง ๒๘ ก.พ.๕๖ ขออนุมัติประกาศใช้นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
ของ ทอ. (แนบ ๓) ให้ นขต.ทอ.ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติฯ โดยก าหนดแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ 
การใช้งานบัญชีผู้ใช้ของ ทอ.ดังนี้ 
   ๒.๒.๑ การควบคุมการเข้ าถึ งหรือการใช้ งานระบบสารสนเทศ ก าหนด 
ให้ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายใน ทอ.ต้องจัดการควบคุมการเข้าถึงระบบสารสนเทศ 
ของหน่วยงาน 
   ๒.๒.๒ ผู้ดูแลระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายใน ทอ.ต้องบริหาร จัดการบัญชี
รายชื่อและรหัสผ่านของเจ้าหน้าที่ 
   ๒.๒.๓ ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายใน ทอ.ต้องจัดการควบคุม
การเข้าใช้งานระบบจากภายนอก หน่วยงานที่มีระบบสารสนเทศต้องควบคุมการใช้งานระบบที่ผู้ดูแลระบบได้
ติดตั้งเอาไว้ภายในหน่วยของตนเอง เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบภายในจากการเข้าถึงระบบ
จากภายนอก 
   ๒.๒.๔ ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายใน ทอ.ต้องจัดการพิสูจน์
ตัวตนส าหรับผู้ใช้งานที่อยู่ภายนอก ดังนี้ 
    ๒.๒.๔.๑ การแสดงตัวตน (Identification) ด้วยชื่อผู้ใช้งาน (Username) 
    ๒.๒.๔.๒ การพิสูจน์ยืนยันตัวตน (Authentication) ด้วยการใช้รหัสผ่าน 
(Password) 
    ๒.๒.๔.๓ การ เข้ าสู่ ร ะบบสารสน เทศของ  ทอ.จากอิน เทอร์ เน็ ต 
ก าหนดใหม้ีการตรวจสอบผู้ใช้งานด้วย 
     

 ๒.๒.๔.๔ การเข้า... 

(ส าเนา) 
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    ๒.๒.๔.๔ การเข้าสู่ระบบจากระยะไกล เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยจะต้องมี
การตรวจสอบ เพื่อพิสูจน์ตัวตนของผู้ใช้งาน เช่น รหัสผ่าน หรือวิธีการเข้ารหัส เป็นต้น 
   ๒.๒.๕ ผู้ดูแลระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายใน ทอ.ต้องก าหนดแนวปฏิบัติ 
การบริหารจัดการรหัสผ่าน และแนวปฏิบัติการใช้งานรหัสผ่านของผู้ใช้งานให้มีความมั่นคงปลอดภัย และต้องมี
การทบทวนสิทธิ์การเข้าถึงของผู้ใช้งาน 
  ๒.๓ ทสส.ทอ.ด าเนินการจัดท าแนวทางการใช้งานบัญชีผู้ใช้ของ ทอ. (RTAF User Account) 
(แนบ ๔) เพ่ือใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติในการควบคุม ก ากับดูแล การก าหนดบัญชีของผู้ใช้งานระบบ
สารสนเทศด้านการสนับสนุน รวมถึงระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของ ทอ.ให้ครอบคลุมกระบวนการบริหาร
จัดการ และการน าไปใช้งานด้วยความมั่นคงปลอดภัย โดยได้ศึกษารวบรวมแนวทางปฏิบัติ ระเบียบ ค าสั่ง อนุมัติ 
ผบ.ทอ.ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน พร้อมทั้งได้จัดประชุมหารือร่วมกับ กพ.ทอ., กคซ.สบค.ทสส.ทอ. และ สอ.ทอ. 
ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องด้านการบริหารจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน บัญชีผู้ใช้ และการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยระบบสารสนเทศ และหน่วยงานได้เห็นชอบแนวทางฯ ร่วมกัน โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
   ๒.๓.๑ หมวด ๑ ค านิ ยามและบทบาทหน้าที่ ของหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง 
มีรายละเอียดส าคัญ  ประกอบด้วย 
    ๒.๓.๑.๑ ค านิยาม ก าหนดค านิยามเพ่ือใช้อ้างอิงในเอกสาร เช่น ผู้ใช้งาน 
ข้อมูลผู้ใช้งาน และบัญชีผู้ใช้งาน (User Account) เป็นต้น 
    ๒.๓.๑.๒ หน่วยงานหลักท่ีเกี่ยวข้องมีหน้าที่ ดังนี้ 
     ๒.๓.๑.๒ (๑) กพ.ทอ.สนับสนุนข้อมูลด้านก าลังพลที่ใช้ในการ
บริหารจัดการบัญชีผู้ใช้ 
     ๒.๓.๑.๒ (๒) ทสส.ทอ.พิจารณาอนุมัติการขอบัญชีผู้ใช้ระดับ
หน่วยงาน 
     ๒.๓.๑.๒ (๓) สอ.ทอ.บริหารจัดการข้อมูลและบัญชีผู้ใช้ของ ทอ. 
   ๒.๓.๒ หมวด ๒ การสร้างบัญชีผู้ใช้ ประกอบด้วย 
    ๒.๓.๒.๑ ก าหนดชุดข้อมูลส าคัญ และรูปแบบข้อมูลส าหรับการสร้างบัญชี
ผู้ใช้ ได้แก่ ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) 
    ๒.๓.๒.๒ ประเภทบัญชีผู้ใช้ ประกอบด้วย 
     ๒.๓.๒.๒ (๑) บุคคลในสังกัด ทอ. สอ.ทอ.ด าเนินการสร้างบัญชี
ผู้ใช้พร้อมเปิดบริการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของ ทอ. 
     ๒.๓.๒.๒ (๒) หน่วยงานในสังกัด ทอ. หน่วยขอใช้บัญชีผู้ใช้ผ่าน 
ทสส.ทอ.เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
     ๒.๓.๒.๒ (๓) บุคคลภายนอก (ยกเว้นข้าราชการ ทอ.ที่เกษียณ 
อายุราชการ) ให้หน่วยงานที่ก ากับดูแลบุคคลภายนอก รับผิดชอบการขอใช้บัญชีผู้ใช้ 
   ๒.๓.๓ หมวด ๓ การบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้ ประกอบด้วย  
    ๒.๓.๓.๑ ก าหนดบัญชีผู้ใช้ของ ทอ.เพ่ือใช้ในการพิสูจน์ตัวตนก่อนเข้าสู่
ระบบเครือข่าย และระบบสารสนเทศภายใน ทอ.ตามสิทธิ์ที่ได้รับ 
    ๒.๓.๓.๒ ก าหนดแนวทางและวิธีการในการน าบัญชีผู้ใช้ของ ทอ.เพ่ือใช้ 
ในการพิสูจน์ตัวตนก่อนเข้าสู่ระบบสารสนเทศของแต่ละหน่วยงาน 

 ๒.๓.๓.๓ ก าหนด… 
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    ๒.๓.๓.๓ ก าหนดหน้าที่หน่วยที่รับผิดชอบระบบสารสนเทศ ปรับปรุง
ข้อมูลผู้ใช้งานให้ทันสมัย 
    ๒.๓.๓.๔ ก าหนดสิทธิ์บัญชีผู้ ใช้ของ ทอ. เพ่ือใช้ในการเข้าถึงระบบ
สารสนเทศของ ทอ.โดยแบ่งเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้ 
     ๒.๓.๓.๔ (๑) กลุ่ม A เป็นระบบที่ให้บริการสาธารณะ ให้บริการ
บนอินเทอร์เน็ตไม่ต้องมีการพิสูจน์ตัวตนในการเข้าใช้งาน 
     ๒.๓.๓.๔ (๒) กลุ่ม B เป็นระบบงานกึ่งสาธารณะ ให้บริการบน
อินเทอร์เน็ตแต่จะต้องมีการพิสูจน์ตัวตนด้วยการใช้บัญชีผู้ใช้ก่อนเข้าใช้งาน ทั้งกลุ่ม A และกลุ่ม B มีเทคโนโลยี 
Web App Firewall และ Anti-DDoS เพ่ือป้องกันการโจมตีระบบ ช่วยให้ระบบมีประสิทธิภาพความพร้อมใน
การรองรับบริการจากผู้ใช้ระบบ 
     ๒.๓.๓.๔ (๓) กลุ่ม C เป็นระบบงานเฉพาะ ให้บริการบน
อินทราเน็ต กรณีเข้าใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตจะต้องมีการพิสูจน์ตัวตน ๒ ชั้น คือ การพิสูจน์ตัวตนเมื่อเข้าถึง
ระบบผ่าน Virtual Private Network (VPN) และมีการใช้เทคโนโลยี Multi-Factor Authentication ในการ
พิสูจน์ตัวตน ทั้งนี้ เมื่อผ่านเข้าสู่เครือข่ายได้แล้วต้องใช้บัญชีผู้ใช้งานของระบบงานอีกครั้งหนึ่ง โดยในกลุ่ม B 
และกลุ่ม C มีการใช้เทคโนโลยี HTTPS เพ่ือเข้ารหัสข้อมูลที่รับ-ส่งผ่านอินเทอร์เน็ต เพ่ือให้เกิดความปลอดภัย
ในการเข้าใช้งาน 
   ๒.๓.๔ หมวด ๔ การใช้บัญชีผู้ใช้ ก าหนดให้ผู้ใช้งานมกีารปฏิบัติ ดังนี้ 
    ๒.๓.๔.๑ ไม่อนุญาตให้ผู้อ่ืนน าบัญชีผู้ใช้ของตนเองไปใช้งาน 
    ๒.๓.๔.๒ ต้องใช้รหัสผ่านอย่างปลอดภัย และตั้งรหัสผ่านให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดการตั้งรหัสผ่าน 
    ๒.๓.๔.๓ ต้องเปลี่ยนรหัสผ่าน ทุก ๆ ๑๘๐ วัน หรือทุกครั้งที่มีการแจ้ง
เตือนจากผู้ดูแลระบบ 
    ๒.๓.๔.๔ ต้องไม่ใช้รหัสผ่านซึ่งเคยใช้มาแล้ว อย่างน้อย ๕ รหัสผ่าน 
   ๒.๓.๕ หมวด ๕ การใช้งานระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของ ทอ.มีรายละเอียด
ส าคัญ ประกอบด้วย 
    ๒.๓.๕.๑ ผู้ใช้งานที่มีสิทธิ์ใช้งานระบบฯ ได้แก่ 
     ๒.๓.๕.๑ (๑) ข้าราชการประจ าการสังกัด ทอ. ลูกจ้างประจ า 
และนักเรียนทหารจะได้รับการเปิดให้ใช้งานระบบฯ ตั้งแต่มีการสร้างบัญชีผู้ใช้ของ ทอ. 
     ๒.๓.๕.๑ (๒) ข้าราชการ ทอ.ที่เกษียณอายุราชการ ต้องขอต่อ
อายุการใช้งานระบบฯ เป็นรายปี 
     ๒.๓.๕.๑ (๓) ข้าราชการ ทอ.ที่ย้ายแบบหมุนเวียนไปสังกัด
หน่วยงานภายนอก ทอ.ยังคงให้ใช้งานระบบฯ ต่อไปได้ และจะถูกยกเลิกการใช้งานระบบฯ ในกรณีย้ายออกไป
สังกัดหน่วยงานภายนอก ทอ.โดยถาวร 
     ๒.๓.๕.๑ (๔) หน่วยงานในสังกัด ทอ.เมื่อมีความจ าเป็นต้องใช้
งานระบบฯ สามารถใช้งานโดยด าเนินการตามระบบงานสารบรรณเสนอ ทสส.ทอ.เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
    ๒.๓.๕.๒ ก าหนดมาตรการในการใช้ระบบฯ เพ่ือให้มีความปลอดภัย 
     

  ๒.๓.๕.๓  ให้ สอ.ทอ. ... 
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    ๒.๓.๕.๓ ให้ สอ.ทอ.รับผิดชอบบริหารจัดการระบบฯ ได้แก่ การเปิดใช้
งาน การจัดสรรพื้นที่จัดเก็บข้อมูล การระงับการใช้งานระบบฯ และการยกเลิกการใช้งานระบบ  
   ๒.๓.๖ หมวด ๖ การระงับและการยกเลิกการใช้ งานบัญชีผู้ ใช้ของ ทอ. 
มีรายละเอียดที่ส าคัญ ประกอบด้วย 
    ๒.๓.๖.๑ การระงับการใช้งาน เป็นการระงับสิทธิ์ของผู้ใช้งานในการใช้
บัญชีผู้ใช้เป็นการชั่วคราว ในกรณีตรวจพบการละเมิดมาตรการ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรักษา
ความปลอดภัยระบบสารสนเทศ และในกรณีผู้ใช้งานไม่มีการใช้งานบัญชีผู้ใช้เกิน ๑ ปี 
    ๒.๓.๖.๒ การยกเลิกการใช้งาน เป็นการลบบัญชีผู้ใช้งานเป็นการถาวร 
ในกรณีถูกตัดสินว่ากระท าผิดมาตรการ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัย  
ระบบสารสนเทศ หรือย้ายออกไปสังกัดหน่วยงานภายนอก ทอ.โดยถาวร หรือไม่มีการใช้งานบัญชีผู้ใช้เกิน ๒ ป ี

 ๓. ทสส.ทอ.พิจารณาแล้ว เพ่ือให้การใช้งานบัญชีผู้ใช้ของ ทอ.เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
จึงเห็นสมควรให้ด าเนินการดังนี้ 
  ๓.๑ อนุมัตแินวทางการใช้งานบัญชีผู้ใช้ของ ทอ. (RTAF User Account) ตามข้อ ๒.๓ เป็น
หลักปฏิบัติในการใช้งานบัญชีผู้ใช้ของ ทอ.และการใช้งานระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของ ทอ. 
  ๓.๒ กพ.ทอ. และ สอ.ทอ.ด าเนินการตามหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในแนวทางการใช้งานฯ 
  ๓.๓ ทสส.ทอ.ควบคุม ก ากับดูแล การปฏิบัติตามแนวทางการใช้งานบัญชีผู้ใช้ของ ทอ.
(RTAF User Account) 

 จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาอนุมัติตามข้อ ๓  
  
 (ลงชื่อ) พล.อ.ท.ชวาลา ราชวงศ์ 
                                                                           จก.ทสส.ทอ. 
 
(ลงชื่อ) พล.อ.ท.ธรินทร์  ปุณศรี 
                   รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 
                       ๒๘ มิ.ย.๖๒ 
 
เรียน ผบ.ทอ. 
       กระผมพิจารณาแล้ว เห็นสมควร 
อนุมัติตามข้อ ๓ 
      (ลงชื่อ) พล.อ.อ.มานัต  วงษ์วาทย์ 
                             เสธ.ทอ. 
                            ๒ ก.ค.๖๒ 
 
อนุมัติตามข้อ ๓ 
       (ลงชื่อ) พล.อ.อ.ชัยพฤกษ์  ดิษยะศริน 
                                  ผบ.ทอ. 
                                ๓ ก.ค.๖๒ 
   
 

ส าเนาถูกต้อง 
 
           น.อ. 
                (พัฒนพงศ ์ พัฒนะมงคล) 
                  ผอ.กทส.สนผ.ทสส.ทอ.                                         
                              ก.ค.๖๒                                                
 

จ.อ.หญิง ปัญญาพร ฯ       พิมพ์/ทาน                                                              
น.ท.                            ตรวจ 
 



แนวทางการใช้งานบัญชีผู้ใช้ของกองทัพอากาศ (RTAF User Account) 

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

หมวด ๑ 
ค านิยามและบทบาทหน้าที่ของหน่วยเกี่ยวข้อง 

 ข้อ ๑ ค ำนิยำม 
   ๑.๑ ระบบสำรสนเทศของกองทัพอำกำศ ในเอกสำรฉบับนี้ หมำยถึง ระบบสำรสนเทศ
ด้ำนกำรสนับสนุนของกองทัพอำกำศ 
   ๑.๒ บุคคลและหน่วยงำน หมำยถึง 
     ๑.๒.๑ บุคคลในสังกัดกองทัพอำกำศ ได้แก่ ข้ำรำชกำรประจ ำกำร ทหำรกอง
ประจ ำกำร ลูกจ้ำงประจ ำ และนักเรียนทหำร ซึ่งสังกัดภำยในหน่วยงำนของกองทัพอำกำศ 
     ๑.๒.๒ หน่วยงำน ได้แก่ หน่วยงำนในสังกัดกองทัพอำกำศ และหน่วยภำยใน
กองทัพอำกำศ เช่น สมำคม คณะกรรมกำร คณะท ำงำน มูลนิธิ และชมรม เป็นต้น 
     ๑.๒.๓ บุคคลภำยนอก ได้แก่ ข้ำรำชกำรสังกัดกองทัพอำกำศที่เกษียณอำยุ
รำชกำร ข้ำรำชกำรปลดประจ ำกำรจำกกองทัพอำกำศ ข้ำรำชกำรนอกสังกัดกองทัพอำกำศ เจ้ำหน้ำที่บริษัท
และประชำชนทั่วไป 
   ๑.๓ ผู้ใช้งำน หมำยถึง บุคคลหรือหน่วยงำนที่ได้รับกำรจัดสรรให้ใช้บัญชีผู้ใช้ของ
กองทัพอำกำศ 
   ๑.๔ ข้อมูลผู้ใช้งำน หมำยถึง ข้อมูลด้ำนก ำลังพลที่มีรำยละเอียดอ้ำงอิงถึงผู้ใช้งำน 
โดยมีรำยละเอียดพ้ืนฐำน ประกอบด้วย ยศหรือค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ สกุล ต ำแหน่ง (ถ้ำมี) สังกัด (ถ้ำมี) หมำยเลข
ประจ ำตัวข้ำรำชกำร (ถ้ำมี) หมำยเลขประจ ำตัวประชำชนหรือหนังสือเดินทำง ประเภทของผู้ใช้งำน (บุคคลใน
สั งกัดกองทัพอำกำศ หน่วยงำน  บุคคลภำยนอก)  วันที่ สูญเสีย  เช่น ลำออก ปลดออก ไล่ออก 
และเกษียณอำยุรำชกำร เป็นต้น หมำยเลขโทรศัพท ์และรูปถ่ำย 
   ๑.๕ บัญชีผู้ใช้ (User Account) หมำยถึง รำยชื่อที่ประกอบด้วยข้อมูลเฉพำะเจำะจง 
ทีส่ำมำรถระบุตัวตนของผู้ใช้งำนในรูปแบบดิจิทัล ซี่งมีองคป์ระกอบพ้ืนฐำนของข้อมูล ดังนี้  
     ๑.๕.๑ ชื่อผู้ ใช้งำน (Username) หมำยถึง ชื่อภำษำอังกฤษที่ใช้ อ้ำงอิงถึง
ผู้ใช้งำนที่เป็นเจ้ำของบัญชีผู้ใช้ 
     ๑.๕.๒ รหัสผ่ำน (Password) หมำยถึง กลุ่มอักขระที่ใช้ร่วมกับชื่อผู้ใช้งำน 
เพ่ือพิสูจน์ยืนยันควำมเป็นเจ้ำของชื่อผู้ใช้งำน 
     ๑.๕.๓ องค์ประกอบเพ่ือระบุตัวตนอ่ืน ๆ (ถ้ำมี) เช่น กำรยืนยันตัวตนหลำย
ระดับ (Multi - Factor Authentication) เป็นต้น 
   ๑.๖ ระบบงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบัญชีผู้ใช้ของกองทัพอำกำศ หมำยถึง กลุ่มของ
ระบบสำรสนเทศที่เก่ียวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลผู้ใช้งำนและบัญชีผู้ใช้ 

 ข้อ ๒ บทบำทหน้ำที่ของหน่วยเกี่ยวข้อง 
   ๒.๑ กรมก ำลั งพลทหำรอำกำศ  เป็นหน่วย เจ้ ำของข้อมูลก ำลั งพลในสั งกัด
กองทัพอำกำศ เพ่ือน ำข้อมูลไปใช้ในกระบวนกำรบริหำรจัดกำรบัญชีผู้ใช้ของกองทัพอำกำศ 
 
 

 ๒.๒  กรมเทคโน... 
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   ๒.๒ กรมเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรทหำรอำกำศ เป็นหน่วยก ำกับดูแล 
กำรปฏิบัติให้เป็นไปตำมแนวทำงกำรใช้งำนบัญชีผู้ใช้ของกองทัพอำกำศ รวมทั้งมีอ ำนำจพิจำรณำอนุมัติให้มี
บัญชีผู้ใช้ระดับหน่วยงำน และในกรณีพิเศษที่ไม่มีก ำหนดไว้ในแนวทำงนี้  
   ๒.๓ กรมสื่อสำรอิเล็กทรอนิกส์ทหำรอำกำศเป็นหน่วยปฏิบัติ ในกำรสร้ำง ระงับ 
ยกเลิก และบริหำรจัดกำรบัญชีผู้ใช้ รวมทั้งกำรบริหำรจัดกำรระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของกองทัพอำกำศ 

หมวด ๒ 
การสร้างบัญชีผู้ใช้ 

 ข้อ ๓ กรมสื่อสำรอิเล็กทรอนิกส์ทหำรอำกำศจะต้องก ำหนดให้ผู้ใช้งำนมีบัญชีผู้ใช้ซึ่งสำมำรถ
ระบุตัวตนของผู้ใช้งำน โดยมีแนวทำงกำรก ำหนดบัญชีผู้ใช้ ดังนี้ 
   ๓.๑ ชื่อผู้ใช้งำน (Username) ก ำหนดให้ใช้ชุดของตัวอักษรเรียงติดต่อกัน มีลักษณะ
เป็นหนึ่งเดียว (Unique) ไม่ซ้ ำกัน เพ่ือเป็นกำรระบุตัว (Identification) ผู้ใช้งำน โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้  
     ๓.๑.๑ ให้ใช้ชื่อจริงของผู้ใช้งำนเป็นภำษำอังกฤษ เช่น firstname เป็นต้น 
     ๓.๑.๒ ในกรณีที่ชื่อผู้ใช้งำนซ้ ำกับชื่อของผู้ใช้งำนอ่ืนที่ได้สร้ำงไว้แล้ว ให้ใช้ชื่อ
จริงของผู้ใช้งำนนั้นตำมด้วยเครื่องหมำย Underscore (_) และตัวอักษรหน้ำของนำมสกุลอย่ำงน้อย ๒ ตัว 
เช่น firstname_su เป็นต้น 
   ๓.๒ รหัสผ่ำน (Password) ก ำหนดให้ใช้กลุ่มอักขระท่ีเรียงติดต่อกันควำมยำวมำกกว่ำ
หรือเท่ำกับ ๘ อักขระ และต้องมีกำรผสมกันด้วยตัวอักษรภำษำอังกฤษที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวพิมพ์เล็ก ตัวเลข 
และอักขระพิเศษ โดยมีแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรรหัสผ่ำน ดังนี้ 
     ๓.๒.๑ ในกรณีที่มอบบัญชีผู้ใช้ให้กับผู้ใช้งำนครั้งแรก ต้องก ำหนดรหัสผ่ำน
ชั่วครำวให้กับผู้ใช้งำนที่มีควำมยำกต่อกำรคำดเดำโดยผู้อ่ืนและต้องก ำหนดรหัสผ่ำนที่แตกต่ำงกันให้กับผู้ใช้งำน 
และต้องแจ้งให้ผู้ใช้งำนเปลี่ยนรหัสผ่ำนเป็นของตนเองโดยทันทีภำยหลังจำกท่ีได้รับรหัสผ่ำนชั่วครำว 
     ๓.๒.๒ ต้องก ำหนดขั้นตอนปฏิบัติส ำหรับกำรตั้งหรือเปลี่ยนรหัสผ่ำนของผู้ใช้งำน
ที่มีควำมม่ันคงปลอดภัย 
 ข้อ ๔ บัญชีผู้ใช้งำนแบ่งเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ ประเภทบุคคลในสังกัดกองทัพอำกำศ
ประเภทหน่วยงำน และประเภทบุคคลภำยนอก 

 ข้อ ๕ กำรสร้ำงบัญชีผู้ใช้ประเภทบุคคลในสังกัดกองทัพอำกำศ 
   ๕.๑ กรมก ำลังพลทหำรอำกำศ สนับสนุนและปรับปรุงข้อมูลของก ำลังพลที่เกี่ยวข้อง 
ในกำรจัดท ำข้อมูลผู้ใช้งำน ตำมข้อ ๑.๔ ให้ทันสมัย 
   ๕.๒ กรมสื่อสำรอิเล็กทรอนิกส์ทหำรอำกำศ ด ำเนินกำรดังนี้  
     ๕.๒.๑ จัดท ำ จัดเก็บ และปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้งำนประเภทบุคคลในสังกัด
กองทัพอำกำศ 
     ๕.๒.๒ สร้ำงบัญชีผู้ใช้ 
     ๕.๒.๓ เปิดบริกำรระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของกองทัพอำกำศให้กับ
ผู้ใช้งำนโดยด ำเนินกำรตำม หมวด ๕  
     ๕.๒.๔ ส่งมอบบัญชีผู้ใช้ให้กับผู้ใช้งำนด้วยวิธีที่ปลอดภัย 

 ข้อ ๖ กำรสร้ำง… 



- ๓ – 
 

 ข้อ ๖ กำรสร้ำงบัญชีผู้ใช้ประเภทหน่วยงำน 
   ๖.๑ ให้หน่วยงำนด ำเนินกำรตำมระบบงำนสำรบรรณเพ่ือขอใช้งำนบัญชีผู้ใช้โดยระบุ
ภำรกิจของกำรน ำไปใช้งำน เสนอกรมเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรทหำรอำกำศ  

 
   ๖.๒ กรมเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรทหำรอำกำศ ด ำเนินกำรดังนี้ 
     ๖.๒.๑ พิจำรณำกำรขอใช้งำนบัญชีผู้ใช้ของหน่วยงำน 
     ๖.๒.๒ ด ำ เนิ นก ำ รส่ ง ร ำยชื่ อหน่ ว ย ง ำนที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ ใ ช้ ง ำ น ผู้ ใ ช้ 
ให้กรมสื่อสำรอิเล็กทรอนิกส์ทหำรอำกำศ ด ำเนินกำรตำมข้ันตอนสร้ำงบัญชีผู้ใช้ต่อไป 
   ๖.๓ กรมสื่อสำรอิเล็กทรอนิกส์ทหำรอำกำศ ด ำเนินกำรดังนี้ 
     ๖.๓.๑ ด ำ เนิ นกำรตำมขั้ นตอนขอใช้ งำนบัญชีผู้ ใ ช้ ส ำหรั บหน่ วยงำน 
ที่ผ่ำนกำรพิจำรณำให้มีบัญชีผู้ใช้ โดยมีกำรก ำหนดระยะเวลำในกำรขอใช้งำนบัญชีผู้ใช้ให้เหมำะสมกับภำรกิจ 
     ๖.๓.๒ สร้ำงบัญชีผู้ใช้ส ำหรับหน่วยงำน 
     ๖.๓.๓ เพ่ิมเติมข้อมูลพ้ืนฐำนในข้อมูลผู้ใช้งำน ได้แก่ ผู้รับผิดชอบบัญชีผู้ใช้ของ
หน่วยงำน ภำรกิจของกำรน ำบัญชีผู้ใช้ไปใช้งำน ระยะเวลำของกำรน ำไปใช้งำน  
     ๖.๓.๔ กำรเปิดบริกำรระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของกองทัพอำกำศให้กับ
หน่วยงำนนั้น ให้ด ำเนินกำรตำม หมวด ๕  

 ข้อ ๗ กำรสร้ำงบัญชีผู้ใช้ประเภทบุคคลภำยนอก 
   ๗.๑ หน่วยงำนที่ก ำกับดูแลบุคคลภำยนอก ตำมข้อ ๑.๒.๓ (ยกเว้นข้ำรำชกำรสังกัด
กองทัพอำกำศที่เกษียณอำยุรำชกำร) เป็นหน่วยด ำเนินกำรขอใช้งำนบัญชีผู้ใช้ให้เฉพำะบุคคลภำยนอกที่มีควำม
จ ำเป็นต้องใช้บัญชีผู้ ใช้  โดยด ำเนินกำรตำมระบบงำนสำรบรรณและเป็นไปตำมขั้นตอนที่กรมสื่อสำร
อิเล็กทรอนิกส์ทหำรอำกำศได้ก ำหนดไว้ 
   ๗.๒ กรมสื่อสำรอิเล็กทรอนิกส์ทหำรอำกำศ ด ำเนินกำรดังนี้ 
     ๗.๒.๑ ด ำเนินกำรตำมข้ันตอนกำรขอใช้งำนบัญชีผู้ใช้ส ำหรับบุคคลภำยนอก 
     ๗.๒.๒ เพ่ิมเติมข้อมูลพ้ืนฐำนจำกข้อมูลผู้ใช้งำน ได้แก่ ภำรกิจของกำรน ำบัญชี
ผู้ใช้ไปใช้งำน และ ก ำหนดให้ใช้งำนบัญชีผู้ใช้ได้ ไม่เกิน ๑ ปี ต่อกำรขอใช้งำนแต่ละครั้ง  

หมวด ๓ 
การบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้ 

 ข้อ ๘ ก ำหนดให้ใช้บัญชีผู้ใช้ของกองทัพอำกำศ ในกำรพิสูจน์ตัวตนของผู้ใช้งำนก่อนเข้ำสู่
เครือข่ำยไร้สำย (Wireless LAN) เครือข่ำยอินเทอร์เน็ต (Internet) และระบบสำรสนเทศของกองทัพอำกำศ 
และให้มีกำรบริหำรจัดกำรบัญชีผู้ใช้ ดังนี้ 
   ๘.๑ สิทธิ์ในกำรใช้งำนระบบต่ำง ๆ จะต้องถูกก ำหนดผ่ำนบัญชีผู้ใช้ ตำมควำมจ ำเป็น
ต่อกำรใช้งำนเท่ำนั้น 
   ๘.๒ ก ำหนดจ ำนวนครั้งที่ยอมให้ผู้ใช้งำนใส่รหัสผ่ำนผิดพลำด ได้ไม่เกิน ๓ ครั้ง 
เพ่ือป้องกันบุคคลอื่นที่พยำยำมลักลอบน ำบัญชีผู้ใช้ของผู้ใช้งำนคนอ่ืนไปใช้งำน  
 

๘.๓  หน่วยงำน… 
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   ๘.๓ หน่วยงำนผู้รับผิดชอบระบบสำรสนเทศ มีหน้ำที่ ดังนี้  
     ๘.๓.๑ ตรวจสอบกำรอนุมัติและกำรก ำหนดสิทธิ์ ในกำรใช้งำนระบบ รวมทั้ง
จัดเก็บเป็นบันทึกรำยกำรกำรก ำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้งำน 
     ๘.๓.๒ จัดให้มีกำรบันทึกกำรเข้ำใช้งำนระบบของผู้ใช้งำน ตลอดจนกำรเฝ้ำระวัง
กำรใช้งำน ไม่ให้ผู้ใช้งำนละเมิดควำมปลอดภัย รวมทั้งสิทธิ์กำรใช้งำนที่ได้รับอนุญำต และสิทธิ์ของผู้ใช้งำนอ่ืน ๆ 
     ๘.๓.๓ ทบทวนบัญชีผู้ ใช้ทั้งหมดอย่ำงน้อยปีละ ๑ ครั้ง หรือเมื่อเกิดกำร
เปลี่ยนแปลงสิทธิ์ของผู้ใช้งำน เช่น กำรลำออก และกำรย้ำยหน่วย เป็นต้น อีกทั้งกำรทบทวนสิทธิ์ต้องพิจำรณำ
ถึงพฤติกรรมกำรท ำงำนของผู้ใช้งำน รวมทั้งถ้ำมีกำรเปลี่ยนแปลงระบบงำนใหม่จะต้องมีกำรทบทวนสิทธิ์กำรใช้งำน
ทุกครั้ง เพ่ือป้องกันกำรเข้ำถึงระบบโดยไม่ได้รับอนุญำตโดยด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขกำรก ำหนดสิทธิ์ 
ในกำรใช้งำนระบบให้ตรงกับสถำนภำพกำรปฏิบัติงำนจริง 

 ข้อ ๙ กำรขอเชื่อมโยงระบบบัญชีผู้ใช้ของกองทัพอำกำศ ไปใช้งำนร่วมกับระบบสำรสนเทศ 
ของหน่วย ก ำหนดให้มีกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
    ๙.๑ หน่วยงำนผู้รับผิดชอบระบบสำรสนเทศ ส่งค ำร้องผ่ำนต้นสังกัดโดยด ำเนินกำร
ตำมระบบงำนสำรบรรณ เสนอกรมสื่อสำรอิเล็กทรอนิกส์ทหำรอำกำศเพ่ือพิจำรณำด ำเนินกำรสนับสนุน 
กำรเชื่อมโยงระบบบัญชีผู้ใช้ของกองทัพอำกำศกับระบบสำรสนเทศของหน่วยงำน 
    ๙.๒ กรมสื่อสำรอิเล็กทรอนิกส์ทหำรอำกำศ ให้กำรสนับสนุนกำรใช้งำน กำรก ำกับดูแล 
และกำรควบคุมกำรใช้ระบบบัญชีผู้ใช้ของกองทัพอำกำศกับระบบสำรสนเทศของหน่วยงำน 

 ข้อ ๑๐ กำรปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้งำนและบัญชีผู้ ใช้ของกองทัพอำกำศให้มีควำมทันสมัย
ตลอดเวลำ ก ำหนดให้มีกำรด ำเนินกำรดังนี้ 
    ๑๐.๑ กรมก ำลังพลทหำรอำกำศ มีหน้ำที ่ด ำเนินกำรปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้งำนประเภท
บุคคลในสังกัดกองทัพอำกำศ ทุกครั้งที่มีกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือเป็นไปตำมวงรอบกำรบริหำรก ำลังพลของ
กองทัพอำกำศ 
    ๑๐.๒ กรมสื่อสำรอิเล็กทรอนิกส์ทหำรอำกำศ มีหน้ำที่  ด ำเนินกำรน ำข้อมูล 
ที่ปรับปรุงแล้ว เข้ำสู่ระบบบริหำรจัดกำรบัญชีผู้ใช้ของกองทัพอำกำศเพ่ือให้สำมำรถน ำ ไปใช้งำนกับระบบ
สำรสนเทศได้โดยอัตโนมัติ 
 ข้อ ๑๑ กำรใช้งำนบัญชีผู้ใช้ของกองทัพอำกำศกับระบบสำรสนเทศของกองทัพอำกำศ 
ผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ก ำหนดให้มีกำรบริหำรจัดกำรดังนี้ 
    ๑๑.๑ ให้แบ่งกลุ่มระบบสำรสนเทศออกเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก ่
      ๑๑.๑.๑ กลุ่ม A เป็นระบบงำนสำธำรณะ (Public) ประกอบด้วยระบบ
สำรสนเทศ ที่ใช้เผยแพร่ข้อมูลที่ไม่มีชั้นควำมลับและไม่ขัดต่อระเบียบหรือค ำสั่งของกองทัพอำกำศ เช่น 
เว็บไซต์กองทัพอำกำศ เป็นต้น สำมำรถเข้ำถึงระบบสำรสนเทศได้โดยผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตโดยตรง 
มีเทคโนโลยีเพ่ือรักษำควำมปลอดภัยให้ระบบมีควำมพร้อมในกำรรองรับกำรใช้บริกำร 
      ๑๑.๑.๒ กลุ่ม B เป็นระบบงำนกึ่งสำธำรณะ (Semi-Public) ประกอบด้วย
ระบบสำรสนเทศท่ีให้บริกำรทั่วไปแก่ผู้ใช้งำนที่มีสิทธิ์ใช้บริกำร เช่น ระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
กองทัพอำกำศ เป็นต้น สำมำรถเข้ำถึงบริกำรของระบบผ่ำนเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตโดยจะต้องมีกำรพิสูจน์ตัวตน 

 
ผู้ใช้ของ... 
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ผู้ใช้ของกองทัพอำกำศ มีเทคโนโลยีเพ่ือรักษำควำมปลอดภัยให้ระบบมีควำมพร้อมในกำรรองรับกำรใช้บริกำร 
และใช้ เทคโนโลยี  Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS)  เ พ่ือเข้ำรหัสข้อมูลที่รับ -ส่งผ่ำน
อินเทอร์เน็ต 
      ๑๑.๑.๓ กลุ่ม C เป็นระบบงำนเฉพำะ (Private) ประกอบด้วยระบบ
สำรสนเทศของหน่วยงำนซึ่งให้บริกำรบนเครือข่ำยอินทรำเน็ตของกองทัพอำกำศเพ่ือกำรปฏิบัติภำรกิจ 
ของผู้ใช้งำนในสังกัดกองทัพอำกำศ กรณีมีควำมจ ำเป็นต้องเข้ำถึงบริกำรของระบบผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต
จะต้องก ำหนดให้มีกำรพิสูจน์ตัวตนของผู้ใช้งำน ๒ ขั้นตอน คือ  
      ขั้นตอนที่ ๑ เข้ำถึงเครือข่ำยอินทรำเน็ตด้วยเทคโนโลยี Virtual 
Private Network (VPN) โดยใช้บัญชีผู้ใช้ของกองทัพอำกำศในกำรพิสูจน์ตัวตนร่วมกับกำรใช้เทคโนโลยี 
Multi-Factor Authentication 
       ขั้นตอนที่  ๒ เข้ำถึงบริกำรของระบบโดยจะต้องใช้บัญชีผู้ ใช้ 
ของระบบงำนนั้น ๆ ระบบงำนทั้งหมดใช้เทคโนโลยี HTTPS เพ่ือเข้ำรหัสข้อมูลที่รับ-ส่งผ่ำนอินเทอร์เน็ต 
    ๑๑.๒ กำรบริหำรจัดกำรผู้ใช้งำนในกำรเข้ำถึงระบบสำรสนเทศผ่ำนเครือข่ำย
อินเทอร์เน็ตมีแนวทำงดังนี้ 
    ๑๑.๒.๑ ก ำหนดให้บุคคลและหน่วยงำนตำมข้อ ๑.๒ สำมำรถเข้ำถึงระบบ
สำรสนเทศในกลุ่ม A 
    ๑๑.๒.๒ ก ำหนดให้ผู้ใช้งำนที่มีสิทธิ์ใช้บัญชีผู้ใช้ของกองทัพอำกำศสำมำรถ
เข้ำถึงระบบสำรสนเทศในกลุ่ม B และสำมำรถใช้ระบบได้ตำมสิทธิ์ที่ก ำหนดโดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบระบบ
สำรสนเทศ 
    ๑๑.๒.๓ ก ำหนดให้ผู้ใช้งำนตำมข้อ ๑.๒.๑ สำมำรถเข้ำถึงระบบสำรสนเทศ 
ในกลุ่ม C และสำมำรถใช้ระบบได้ตำมสิทธิ์ที่ก ำหนดโดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบระบบสำรสนเทศ 

หมวด ๔ 
การใช้งานบัญชีผู้ใช้ 

 ข้อ ๑๒ ผู้ใช้งำนมีหน้ำที่ปฏิบัติตำมแนวทำงกำรใช้งำนบัญชีผู้ใช้ ดังนี้ 
    ๑๒.๑ ต้องใช้บัญชีผู้ใช้ในกำรพิสูจน์ตัวตนทุกครั้งก่อนเข้ำใช้งำนระบบ และหำก 
กำรพิสูจน์ตัวตนนั้นมีปัญหำ ไม่ว่ำจะเกิดจำกควำมผิดพลำดในกำรใช้รหัสผ่ำน กำรโดนล็อคบัญชีผู้ใช้ หรือเกิด
จำกควำมผิดพลำดใด ๆ ก็ดี ผู้ใช้งำนต้องแจ้งให้ผู้ดูแลระบบทรำบทันที 
    ๑๒.๒ ผู้ใช้งำนต้องไม่อนุญำตให้ผู้ อ่ืนใช้บัญชีผู้ใช้ของตนเอง และต้องรับผิดชอบ 
ต่อกำรกระท ำใด ๆ ที่เกิดจำกกำรใช้งำนบัญชีผู้ใช้ของตนเอง ไม่ว่ำกำรกระท ำนั้นจะเกิดจำกตนเองหรือไม่ก็ตำม 
    ๑๒.๓ ต้องใช้งำนรหัสผ่ำนอย่ำงปลอดภัย ดังนี้  
    ๑๒.๓.๑ ต้องเก็บรหัสผ่ำนของตนเองให้เป็นควำมลับ 
    ๑๒.๓.๒ ต้องก ำหนดให้รหัสผ่ำนของตนเองให้มีคุณลักษณะเป็นไปตำมข้อ ๓.๒
    ๑๒.๓.๓ ต้องไม่ก ำหนดรหัสผ่ำนจำกวันเดือนปีเกิด จำกชื่อ - นำมสกุลของ
ตนเอง หรือบุคคลในครอบครัว หรือบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ใกล้ชิดกับตน หรือจำกค ำศัพท์ที่ใช้ในพจนำนุกรม 
    ๑๒.๓.๔ ต้องไม่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในกำรจ ำรหัสผ่ำนส่วนบุคคล 
 

๑๒.๓.๕  ต้องไม่จด… 
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    ๑๒.๓.๕ ต้องไม่จดหรือบันทึกรหัสผ่ำนไว้ในสถำนที่ที่ง่ำยต่อกำรสังเกตเห็น 
ของบุคคลอื่น 
    ๑๒.๓.๖ ต้องเปลี่ยนรหัสผ่ำนทุก ๆ ๑๘๐ วันหรือทุกครั้งที่มีกำรแจ้งเตือน
จำกผู้ดูแลระบบให้เปลี่ยนรหัสผ่ำน 
    ๑๒.๓.๗ ต้องไม่ใช้รหัสผ่ำนซึ่งเคยใช้มำแล้ว อย่ำงน้อย ๕ รหัสผ่ำน  

หมวด ๕ 
การใช้งานระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของกองทัพอากาศ 

 ข้อ ๑๓ ระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของกองทัพอำกำศต้องสำมำรถรองรับกำรเข้ำใช้งำน
ผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตและอินทรำเน็ต และผู้ใช้งำนที่ได้รับสิทธิ์ให้ใช้ระบบฯ ต้องใช้บัญชีผู้ใช้ของตนเองใน
กำรพิสูจน์ตัวตนก่อนเข้ำใช้งำน โดยก ำหนดให้ผู้ใช้งำนที่มีสิทธิ์ใช้งำนระบบฯ ได้แก่ 
    ๑๓.๑ ข้ำรำชกำรประจ ำกำรในสังกัดกองทัพอำกำศ 
    ๑๓.๒ ข้ำรำชกำรสังกัดกองทัพอำกำศที่เกษียณอำยุรำชกำร  
    ๑๓.๓ ข้ำรำชกำรสังกัดกองทัพอำกำศที่ย้ำยแบบหมุนเวียนไปสังกัดหน่วยงำน
ภำยนอกกองทัพอำกำศ 
    ๑๓.๔ ลูกจ้ำงประจ ำ และนักเรียนทหำรในสังกัดกองทัพอำกำศ 
    ๑๓.๕ หน่วยงำน 

 ข้อ ๑๔ กรมสื่อสำรอิเล็กทรอนิกส์ทหำรอำกำศเป็นหน่วยรับผิดชอบกำรบริหำรจัดกำรระบบ
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของกองทัพอำกำศ มีหน้ำที่ด ำเนินกำรทั้งปวงให้ระบบฯ มีควำมพร้อมตอบสนองต่อกำร
ใช้บริกำรของผู้ใช้งำน โดยมีกรอบกำรให้บริกำรและบริหำรจัดกำรระบบฯ ดังนี้ 
    ๑๔.๑ กำรเปิดให้ใช้งำนระบบฯ 
    ๑๔.๑.๑ ด ำ เนินกำร เปิด ใช้ งำน ระบบไปรษณีย์ อิ เ ล็ กทรอนิกส์ ขอ ง
กองทัพอำกำศแก่ผู้ใช้งำนในข้อ ๑๓.๑ และ ๑๓.๔ หลังจำกสร้ำงบัญชีผู้ใช้ของกองทัพอำกำศให้กับผู้ใช้งำน 
    ๑๔.๑.๒ ผู้ใช้งำนในข้อ ๑๓.๒ จะต้องขอต่ออำยุกำรใช้งำนระบบฯ เป็นรำยปี
โดยด ำเนินกำรร้องขอผ่ำนกรมสื่อสำรอิเล็กทรอนิกส์ทหำรอำกำศ ได้โดยตรง 
    ๑๔.๑.๓ ผู้ใช้งำนในข้อ ๑๓.๓ ยังคงใช้งำนระบบฯ ต่อไปได้ 
    ๑๔.๑.๔ ผู้ใช้งำนในข้อ ๑๓.๕ สำมำรถขอใช้งำนระบบฯ ได้เมื่อมีควำม
จ ำเป็นต้องใช้งำน โดยด ำเนินกำรตำมระบบงำนสำรบรรณเพ่ือขอใช้บริกำรระบบฯ เสนอกรมเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำรทหำรอำกำศ เพ่ือพิจำรณำด ำเนินกำรตำมขั้นตอนต่อไป 
    ๑๔.๒ กำรจัดสรรพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลรวมถึงขนำดของพ้ืนที่กล่องเก็บจดหมำย
อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้งำนระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของกองทัพอำกำศ ให้ด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์  
กำรจัดสรรพื้นที่จัดเก็บข้อมูลส ำหรับผู้ใช้งำนระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของกองทัพอำกำศ ในผนวก ก 
    ๑๔.๓ กำรระงับกำรใช้งำนระบบฯ เป็นกำรระงับสิทธิ์ของผู้ใช้งำนในกำรเข้ำถึง
บริกำรของระบบฯ และปิดกำรรับจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์เป็นกำรชั่วครำว โดยด ำเนินกำร ระงับกำรใช้งำน
ระบบฯต่อผู้ใช้งำน ดังนี้ 
 

๑๔.๓.๑  ผู้ใช้งำน… 



- ๗ - 
 
    ๑๔.๓.๑ ผู้ใช้งำนที่อยู่ในระหว่ำงกำรถูกตรวจสอบกรณีละเมิดมำตรกำร/
ระเบียบด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยระบบสำรสนเทศ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรรักษำควำมปลอดภัย
ระบบสำรสนเทศ 
    ๑๔.๓.๒ ผู้ใช้งำนทั้งหมดที่ได้รับสิทธิ์ให้ใช้งำนที่ไม่มีกำรเข้ำใช้งำนระบบฯ 
เกิน ๑ ปี 
    ๑๔.๔ กำรยกเลิกกำรใช้งำนระบบฯ เป็นกำรหยุดสิทธิ์ของผู้ใช้งำนในกำรเข้ำถึง
บริกำรของระบบฯ และลบกล่องเก็บจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์เป็นกำรถำวร โดยด ำเนินกำรยกเลิกกำรใช้งำน
ระบบฯ ต่อผู้ใช้งำน ดังนี้ 
    ๑๔.๔.๑ ผู้ใช้งำนที่ถูกตัดสินว่ำมีกำรกระท ำที่เป็นกำรละเมิดมำตรกำร/
ระเบียบด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยระบบสำรสนเทศ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรรักษำควำมปลอดภัย
ระบบสำรสนเทศ 
    ๑๔.๔.๒ ผู้ใช้งำนในข้อ ๑๓.๓ ที่ย้ำยออกไปสังกัดนอกกองทัพอำกำศโดยถำวร
ให้กรมสื่อสำรอิเล็กทรอนิกส์ทหำรอำกำศแจ้งให้ผู้ใช้งำนทรำบล่วงหน้ำก่อนยกเลิกกำรใช้งำนระบบฯ ๓๐ วัน
เพ่ือให้ผู้ใช้งำนด ำเนินกำรส ำรองข้อมูลออกจำกกล่องเก็บจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์  
    ๑๔.๔.๓ ผู้ ใช้งำนในข้อ ๑๓.๑ ๑๓.๓ และ ๑๓.๔ ที่ถูกปลดออก ไล่ออก 
เลิกสัญญำจ้ำงสำบสูญ และเสียชีวิต 
    ๑๔.๔.๔ ผู้ใช้งำนในข้อ ๑๓.๒ ที่ไม่ต่ออำยุกำรใช้งำนเมื่อครบก ำหนดผ่ำนไป
แล้ว ๒ ปี 
    ๑๔.๔.๕ ผู้ใช้งำนในข้อ ๑๓.๕ ที่ไม่มีกำรเข้ำใช้งำนระบบฯ เกิน ๒ ปี 

 ข้อ ๑๕ ผู้ใช้งำนต้องใช้ระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของกองทัพอำกำศ เพ่ือกำรติดต่องำน
รำชกำรและรับข้อมูลข่ำวสำรของกองทัพอำกำศที่เก่ียวข้องกับผู้ใช้งำน โดยมีแนวทำง  ดังนี้ 
    ๑๕.๑ ผู้ใช้งำนต้องระมัดระวังในกำรใช้งำนระบบฯ เพ่ือไม่ให้เกิดควำมเสียหำยต่อ
กองทัพอำกำศหรือละเมิดสิทธิ์ สร้ำงควำมร ำคำญต่อผู้อ่ืน หรือผิดกฎหมำย หรือละเมิดศีลธรรม และไม่  
แสวงหำประโยชน์ หรืออนุญำตให้ผู้อ่ืนแสวงหำผลประโยชน์ในเชิงธุรกิจจำกกำรใช้ระบบฯ ผ่ำนเครือข่ำยของ
กองทัพอำกำศ 
    ๑๕.๒ ผู้ใช้งำนต้องท ำกำรออกจำกระบบ (Logout) ทุกครั้ง เพ่ือป้องกันบุคคลอ่ืน 
ลักลอบเข้ำใช้งำนระบบฯ โดยไม่ใช้บัญชีผู้ใช้ของตนเอง 
    ๑๕.๓ ผู้ ใช้ ง ำนต้องตรวจสอบเอกสำรที่ แนบจำกจดหมำยอิ เล็ กทรอนิกส์ 
ก่อนท ำกำรเปิด เพ่ือตรวจสอบแฟ้มข้อมูลโดยใช้โปรแกรมป้องกันไวรัส เป็นกำรป้องกันในกำรเปิดแฟ้มข้อมูลที่
เป็น Executable File เช่น .exe และ .com เป็นต้น 
    ๑๕.๔ ผู้ใช้งำนไม่เปิดหรือส่งต่อจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์หรือข้อควำมที่ได้รับจำกผู้ส่ง
ที่ไม่รู้จัก 
    ๑๕.๕ ผู้ ใช้งำนต้องตรวจสอบกล่องเก็บจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์  (Mail Box)  
ของตนเองทุกวันและต้องจัดเก็บแฟ้มข้อมูลและจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ในกล่องเก็บจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์
เท่ำท่ีจ ำเป็น 
 

๑๕.๖  ผู้ใช้งำน… 



- ๘ - 
 
    ๑๕.๖ ผู้ใช้งำนต้องลบจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ต้องกำรออกจำกระบบฯ เพ่ือลด
ปริมำณกำรใช้พ้ืนที่ในกล่องเก็บจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้งำน 

หมวด ๖ 
การระงับและการยกเลิกการใช้งานบัญชีผู้ใช้ 

 ข้อ ๑๖ กำรระงับกำรใช้งำนบัญชีผู้ ใช้ เป็นกำรด ำเนินกำรเพ่ือระงับสิทธิ์ของผู้ใช้งำน 
ในกำรใช้บัญชีผู้ใช้ของตนเองเป็นกำรชั่วครำว โดยด ำเนินกำรระงับกำรใช้งำนต่อผู้ใช้งำน ดังนี้ 
    ๑๖.๑ ผู้ใช้งำนที่ละเมิดมำตรกำร/ระเบียบด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยระบบ
สำรสนเทศ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรรักษำควำมปลอดภัยระบบสำรสนเทศ 
    ๑๖.๒ ผู้ใช้งำนทั้งหมดท่ีได้รับสิทธิ์ให้ใช้งำนบัญชีผู้ใช้และไมใ่ช้งำนเกิน ๑ ปี 

 ข้อ ๑๗ กำรยกเลิกกำรใช้งำนบัญชีผู้ใช้ เป็นกำรด ำเนินกำรเพ่ือลบบัญชีผู้ใช้ออกจำกระบบ
บริหำรจัดกำรข้อมูลผู้ใช้งำนและบัญชีผู้ใช้ของกองทัพอำกำศ โดยด ำเนินกำรยกเลิกกำรใช้งำนต่อผู้ใช้งำน ดังนี้ 
    ๑๗.๑ ผู้ใช้งำนที่ถูกตัดสินว่ำมีกำรกระท ำท่ีเป็นกำรละเมิดมำตรกำร/ระเบียบด้ำนกำร
รักษำควำมปลอดภัยระบบสำรสนเทศ และกฎหมำยที่เก่ียวข้องกับกำรรักษำควำมปลอดภัยระบบสำรสนเทศ 
    ๑๗.๒ ข้ำรำชกำรที่ย้ำยออกไปสังกัดหน่วยงำนภำยนอกกองทัพอำกำศ 
    ๑๗.๓ ผู้ใช้งำนในข้อ ๑.๒.๑ ต้องถูกยกเลิกกำรใช้งำนทันทีเม่ือมีสถำนภำพ ได้แก่ 
    ๑๗.๓.๑ ลำออก 
    ๑๗.๓.๒ ไล่ออก 
    ๑๗.๓.๓ ปลดออก 
    ๑๗.๓.๔ เสียชีวิต 
    ๑๗.๓.๕ หำยสำบสูญ 
    ๑๗.๒ ข้ำรำชกำรนอกสังกัดกองทัพอำกำศและเจ้ำหน้ำที่บริษัท จะต้องถูกยกเลิกกำร
ใช้งำนทันทีเมื่อครบก ำหนดเวลำกำรใช้งำน 
    ๑๗.๔ ผู้ใช้งำนทั้งหมดที่ได้รับสิทธิ์ให้ใช้งำนและไม่มีกำรเข้ำใช้งำนเกิน ๒ ปี 

      
 



ผนวก ก 
พื้นที่จัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้งานระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของกองทัพอากาศ 

๑. ผู้ใช้งำนตำมข้อ ๑๓.๑ และ ๑๓.๓ ที่มีชั้นยศระดับสัญญำบัตร ได้รับพื้นที่จัดเก็บข้อมูล 1 GB 

๒. ผู้ใช้งำนตำมข้อ ๑๓.๑ และ ๑๓.๓ ทีม่ีชั้นยศต่ ำกว่ำระดับสัญญำบัตร ได้รับพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูล 500 MB 

๓. ผู้ใช้งำนตำมข้อ ๑๓.๒ ได้รับพื้นที่จัดเก็บข้อมูล 100 MB 

๔. ผู้ใช้งำนตำมข้อ ๑๓.๔ ได้รับพื้นที่จดัเก็บข้อมูล 500 MB 

๕. ผู้ใช้งำนตำมข้อ ๑๓.๕ ได้รับพื้นที่จัดเก็บข้อมูล 500 MB 

๖. กรณีที่ผู้ใช้งำนมีควำมจ ำเป็นต้องใช้พ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลมำกกว่ำที่ก ำหนดไว้ในข้อ ๑ และ ๒ ของ
ผนวก ก ให้ด ำเนินกำรขอรับกำรสนับสนุนเพิ่มพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูล โดยด ำเนินกำรตำมระบบงำนสำรบรรณเสนอ
กรมเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรทหำรอำกำศเพ่ือพิจำรณำสนับสนุนตำมควำมเหมำะสม  
 


