
แบบคํารองขอใชบริการ Electronic Mail สําหรับบุคลากรของ บริษัท สหฟารม จํากัด และบริษัทฯในเครือ 
สายงานสารสนเทศ บริษัท สหฟารม จํากัด 

เลขที่  : …………………..
วันที่  : ……../….../………

เรื่อง ขอใชบริการ Electronic Mail 
เรียน ผช.ผจญสายสารสนเทศ 
 ขาพเจา(นาย/นาง/นางสาว) ……………………………………………….. 
 รหัสพนักงาน …………………    ตําแหนง ……………………………... 
 สังกัดฝาย  ……………………    สายงาน  ……………………………... 
 เบอรโทรติดตอ ……………………….. 

                
ชื่อ (อังกฤษ ตัวพิมพใหญ)   

                
นามสกุล (อังกฤษ ตัวพิมพใหญ) 
 

  มีความตองการใชบริการ Electronic Mail (อีเมล) ของบริษัทฯ โดยขาพเจา

ขอใหสัญญาวา “จะนํา Electronic Mail ที่ไดเพื่อใชติดตอในงานองคกรเทานั้น และยินยอมใหทาง

ผูรับผิดชอบระบบ ตรวจสอบ/บันทึกหรือทําสําเนา ไดโดยมิตองขออนุญาตจากขาพเจา  หากใน

กรณีที่ขาพเจาไมปฎิบัติตามระเบียบวาดวยการใชงานระบบเครือขายคอมพิวเตอรขององคกร

ขาพเจายินยอมใหหนวยงานสารสนเทศ ระงับการใชงาน Electronic Mail โดยไมตองแจงใหทราบ  

หากในกรณีที่ขาพเจาฝาฝนระเบียบใดๆที่ถือเปนความผิดอยางรายแรง ขาพเจายินยอมใหดําเนินการ

เพื่อเอาโทษทางวินัย และ/หรือ ดําเนินคดีอาญาอีกทางหนึ่งดวย โดยขาพเจาไดอาน และยอมรับ

กฎระเบียบทุกประการ” 

    ลงชื่อ ………………………………………… 
     ผูขอใชบริการ Electronic Mail 

 
 ขาพเจา  ………………………………….………….. เปนผูบังคับบัญชา
หนวยงาน ของบุคคลที่ตองการขอ Electronic Mail ขอรับรองวา บุคคลผูนี้เปนบุคลากรใน
หนวยงาน ที่ขาพเจารับผิดชอบจริง 
 

ลงชื่อ …………………………………..... 
(………………………………………) 

 
ตําแหนง…………………………………. 

 
 

 ความเห็น ผูบริหารสูงสุดหนวยงานสารสนเทศ 
 อนุมัติ   ไมอนุมัติ   ………………… 

 
ลงชื่อ …………………………………..... 

(………………………………………) 
 

ตําแหนง…………………………………. 
 

 ผูดูแลระบบ 

E-Mail Address : …………………………………………………………. 
 

Password Default :………………………………………………………... 
 

     E-Mail Size :  ……………..   
 
 

       ลงชื่อ ………………………………………… 
      System Administrator 

Form : แบบคํารองขอใช_Email.docUpdate : 17-12-2007 



ระเบียบ  

วาดวยการใชงานระบบเครือขายคอมพิวเตอรขององคกร 

 
 
ดวย บริษัท สหฟารม จํากัด ไดจัดใหมีเครือขายคอมพิวเตอรขึน้ เพื่ออํานวยความสะดวกแกพนักงานในการ
ปฏิบัติงานใหแกองคกร ดังน้ันเพื่อใหการใชงานเครือขายคอมพิวเตอรเปนไปอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อปองกันปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใชงานเครือขายคอมพวิเตอร ในลักษณะที่ไม
ถูกตอง เห็นสมควรวางระเบียบไวดังตอไปน้ี  
บทที่ 1 คํานยิาม  

"องคกร" หมายความวา ช่ือ บริษัท สหฟารม จํากัด พรอมบรษิัทฯในเครือ 

"เครือขายคอมพิวเตอร" หมายความถงึ เครือขายคอมพิวเตอรขององคกร 

"ผูบังคับบัญชา" หมายความวา ผูมีอํานาจสั่งการตามโครงสรางขององคกร 

"พนักงาน" หมายความวา พนักงานและลูกจางขององคกร รวมถึงบุคคลอื่นที่องคกรมอบหมายใหปฏิบัติงาน
ตามสัญญา ขอตกลง หรือใบสั่งซื้อ 

"ขอมูล" หมายความวา สิ่งที่สื่อความหมายใหรูเรื่องราว ขอเท็จจริง ขอมูล หรือสิ่งใด ๆ ไมวาการสือ่
ความหมายนั้นจะทําไดโดยสภาพของสิ่งน้ันเองหรือโดยผานวิธีการใด ๆ และไมวาจะไดจัดทําไวในรูปแบบ
ของเอกสาร แฟม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถาย ฟลม การบันทึกภาพหรือเสียง การ
บันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร หรือวิธีอื่นใดที่ทําใหสิ่งที่บันทึกไวปรากฏได 

"ผูรับผิดชอบระบบ" หมายความถึง พนักงานที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชาใหมีหนาที่รับผิดชอบในการ
ดูแลรักษาเครือขายคอมพิวเตอรซึ่งสามารถเขาถึงโปรแกรมเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อ การจัดการฐานขอมูล
ของเครือขายคอมพิวเตอร 

 
บทที่ 2 ขอปฏิบัติของพนักงานในการใชงานเครือขายคอมพิวเตอร 

ขอ 1 พนักงานมีสิทธิใชเครือขายคอมพิวเตอรไดภายใตขอกําหนดแหงระเบียบน้ี 

การฝาฝนขอกําหนดดังกลาวในวรรคหนึ่ง และกอหรืออาจกอใหเกิดความเสียหายแกองคกร หรือบุคคลหน่ึง
บุคคลใด องคกรจะพิจารณาดําเนินการทางวินัยและทางกฎหมายแกพนักงานที่ฝาฝนตามความเหมาะสม
ตอไป 

ขอ 2 พนักงานพึงใชทรัพยากรเครือขายอยางมีประสิทธิภาพ เชน ไม download ไฟลที่มีขนาดใหญโดยไม
จําเปน และไมควรปฏิบัติในระหวางเวลาทํางานซึ่งมีการใชเครือขายอยางหนาแนน 

ขอ 3 พนักงานพึงใชขอความสุภาพ และถูกตองตามธรรมเนียมปฏิบัติในการใชเครือขาย อาทิ เชน ไมใชการ
สง mail แบบกระจายถึงทุกคนที่เปนสมาชิกเครือขายโดยไมจําเปน หรือ การใชขอความที่สุภาพชนทั่วไปพึง
ใชในขอความที่สงไปถึงบุคคลอื่น เปนตน 

ขอ 4 พนักงานมีหนาที่ระมัดระวังความปลอดภัยในการใชเครือขาย โดยเฉพาะอยางยิง่ไมยอมใหบุคคลอื่นเขา
ใชเครือขายคอมพิวเตอรจากบัญชีผูใชของตนเอง 

 



ขอ 5 เพื่อประโยชนในการใชรหัสผานสวนบุคคล พนักงานจะตอง 

• ใ ชรหัสผานสวนบุคคลสําหรับการใชงานเครื่องคอมพิวเตอรที่พนักงานครอบครองใช  งานอยู 
ในระดับระดับระบบปฏิบัติการ (Operating System) โดยรหัสผานสวนบุคคลดังกลาวตองมี
ความยาวไมนอยกวา 6 ตัวอักษร โดยมีการผสมกนัระหวางตัวอักษรที่เปนตัวพิมพปกต ิ
ตัวพิมพใหญ ตัวเลข และสัญลักษณเขาดวยกัน แตไมควรกําหนดรหัสผานสวนบุคคลจากชื่อ
หรือนามสกุลของตนเองหรือบุคคลในครอบ ครัวหรือบุคคลที่มีความสัมพนัธใกลชิดกับตน 
หรือจากคําศัพทที่ใชในพจนานุกรม 

• ใชรหัสผานสําหรับการใชแฟมขอมูลรวมกับบุคคลอื่นผานเครือขายคอมพิวเตอร 
• ไมใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยในการจํารหัสผานสวนบุคคลอัตโนมัติ (Save Password) 

สําหรับเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลที่พนักงานครอบครองอยู 
• ไมจดหรือบันทึกรหัสผานสวนบุคคลไวในสถานที่ที่งายตอการสังเกตเห็นของบุคคลอื่น 

ขอ 6 พนักงานจะตองไมใชเครือขายคอมพิวเตอรโดยมีวัตถุประสงคดังตอไปน้ี  

• เพื่อการกระทําผิดกฎหมาย หรือเพื่อกอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลอื่น 
• เพื่อการกระทําที่ขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
• เพื่อการพาณิชย 
• เพื่อการเปดเผยขอมูลที่เปนความลับซึ่งไดมาจากการปฏิบัติใหแกองคกร ไมวาจะเปนขอมูล

ขององคกร หรือบุคคลภายนอกก็ตาม 
• เพื่อกระทําการอันมีลักษณะเปนการละเมิดทรัพยสนิทางปญญาขององคกร หรือของบุคคลอื่น 
• เพื่อใหทราบขอมูลขาวสารของบุคคลอื่นโดยไมไดรับอนุญาตจากผูเปนเจาของหรือผูที่มีสิทธิ

ในขอมูลดังกลาว 
• เ พื่อการรับหรือสงขอมลูซึ่งกอหรืออาจกอใหเกิดความเสียหายใหแกองคกร เชน การรับหรือ

สงขอมูลที่มีลักษณะเปนจดหมายลูกโซ หรือการรับหรือสงขอมูลที่ไดรับจากบุคคลภายนอก
อันมีลักษณะเปนการละเมิดตอกฎหมายหรือสิทธิของบุคคลอื่นไปยังพนักงานหรือบุคคลอื่น 
เปนตน 

• เพื่อขัดขวางการใชงานเครือขายคอมพิวเตอรขององคกร หรือของพนักงานอื่นขององคกร 
หรือเพื่อใหเครือขายคอมพิวเตอรขององคกร ไมสามารถใชงานไดตามปกติ 

• เพื่อแสดงความคิดเห็นสวนบุคคลในเรื่องที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานขององคกร ไปยังที่อยู
เว็บ (web site) ใด ๆ ในลักษณะที่จะกอหรืออาจกอใหเกิดความเขาใจที่คลาดเคลื่อนไปจาก
ความเปนจริง 

• เพื่อการอื่นใดที่อาจขัดตอผลประโยชนขององคกร หรืออาจกอใหเกิดความขัดแยงหรือความ
เสียหายแกองคกร 

ขอ 7 เพื่อความปลอดภัยในการใชเครือขายคอมพวิเตอรโดยสวนรวม พนักงานจะตอง 

• ไมติดต้ังโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีลักษณะเปนการละเมิดสิทธิในทรัพยสินทางปญญาของ
บุคคลอื่น 

• ไมติดต้ังโปรแกรมคอมพิวเตอรที่สามารถใชในการตรวจสอบขอมูลบนเครือขายคอมพิวเตอร 
เวนแตจะไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชากอน 

• ไมติดต้ังโปรแกรมคอมพิวเตอรหรืออุปกรณคอมพวิเตอรอื่นใดเพิ่มเติมในเคร่ืองคอมพิวเตอร
สวนบุคคลขององคกร เพื่อใหบุคคลอื่นสามารถใชงานเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลน้ันหรือ
เครือขายคอมพิวเตอรขององคกร ได 

• ปดเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลที่ตนเองครอบครองใชงานอยูเมื่อใชงานประจําวันเสร็จสิ้น 
หรือเมื่อมีการยุติการใชงานเกินกวา 1 ช่ัวโมง เวนแตเครื่องคอมพิวเตอรน้ันเปนเครื่องบริการ 
(server) ที่ตองใชงานตลอด 24 ช่ัวโมง 

• ตรวจสอบขอมูลที่ไดรับจากภายนอกองคกร ทุกครั้งดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับ
ตรวจสอบและกําจัดไวรัสคอมพิวเตอรที่องคกร จัดให และหากตรวจพบไวรัสคอมพิวเตอรฝง
ตัวอยูในขอมูลสวนใดจะตองรีบจัดการทําลายไวรัสคอมพิวเตอรหรือขอมลูน้ันโดยเร็วที่สุด 

• ลบขอมูลที่ไมจําเปนตอการใชงานออกจากเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลของตนเพื่อเปนการ
ประหยัดปริมาณหนวยความจําบนสื่อบันทึกขอมูล 



• ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีการเขารหัสขอมูลซึ่งองคกร จัดใหสําหรับใชในการ ติดตอกับ
เครือขายคอมพิวเตอรจากภายนอกสถานที่ทําการขององคกร 

• ใหความรวมมือและอํานวยความสะดวกแกผูบังคับบัญชา ผูรับผิดชอบระบบ หรือคณะกรรมการ
ความปลอดภัยของขอมลูและเครือขายคอมพิวเตอร ในการตรวจสอบระบบความปลอดภัยของ
เครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลของพนักงานและเครือขายคอมพิวเตอร รวมทั้งปฏิบัติตาม
คําแนะนําของผูบังคับบัญชา ผูรับผิดชอบระบบ  

• ระมัดระวังการใชงานและสงวนรักษาเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลและเครือขายคอ มพิวเตอร
เหมือนเชนบุคคลทั่วไปจะพึงปฏิบัติในการใชงานเครื่องคอมพิวเตอรส  วนบุคคลและเครือขาย
คอมพิวเตอร แลวแตกรณี 

• ไมเขาไปในสถานที่ตั้งของระบบเครือขายคอมพวิเตอรกอนไดรับอนุญาต 
• คืนทรัพยสินอันเกี่ยวของกับการใชงานเครือขายคอมพิวเตอรที่เปนขององคกร เชน ขอมูลและ

สําเนาของขอมูล กุญแจ บัตรประจําตัว บัตรผานเขาหรือออก ฯลฯ ใหแกองคกร รวมทั้งขอรับ
ขอมูลสวนบุคคลที่อยูบนเครือขายคอมพิวเตอรคืนจากองคกร ภายในกําหนด 7 วันนับแตวัน
พนสภาพการเปนพนักงาน 

 


