ประกาศ
เรื่อง กฎการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในองค์กร (เครื่องผูใ้ ช้) และเครื่องแม่ขา่ ย (เครื่อง Server)
บริษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน)
1. กฎเกณฑ์การใช้งานระบบ File Server และคอมพิวเตอร์ของบริษทั ทุกฝ่ าย/ทุกแผนก/ทุกเครื่อง
1.1 ไฟล์ทห่ี า้ มบันทึกไปยังระบบ File Server (ไดรฟ์ กลาง) คือ 1) ไฟล์เพลงทุกประเภท 2) ไฟล์หนังทุกประเภท
3) ไฟล์เกมส์ทุกประเภท 4) ไฟล์โปรแกรม (แผนกไอทีเท่านัน้ ทีม่ สี ทิ ธิจั์ ดการ) 5) ไฟล์รปู ภาพส่วนตัว (ไม่
เกีย่ วข้องกับส่วนงาน) และ 6) ไฟล์อ่นื ๆ ทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับการทางานของบริษทั
1.2 ห้ามพนักงาน หรือผูใ้ ช้ทุกคน ติดตัง้ โปรแกรมเองโดยเด็ดขาด
1.3 ห้ามเปิ ดไฟล์งานทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับส่วนงานของตนเอง
1.4 ห้ามแจ้ง User ID และ Password ของตนเองให้กบั ผูใ้ ช้คนอื่นทราบ ถือว่ามีความผิดฐานเปิ ดเผยข้อมูล
1.5 คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องจะถูกปิ ดกัน้ จากการใช้งาน USB Port เช่น Flash Drive, Thumb Drive เป็ นต้น
1.6 คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องจะถูกปิ ดกัน้ การใช้งาน DVD/CD Rom และ Sound หรือลาโพง เป็ นต้น
1.7 คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องจะถูกปิ ดกัน้ สิทธิในการติ
ดตัง้ โปรแกรมโดยพืน้ ฐานไว้ หากผูใ้ ช้งานแก้ไขค่า Configure
์
ของคอมพิวเตอร์ และติดตัง้ โปรแกรม ให้ยอ้ นกลับไปดูขอ้ 1.2 หัวหน้า/ผูจ้ ดั การแผนกจะต้องร่วมรับทราบการ
กระทาผิดด้วย
1.8 ห้ามนาคอมพิวเตอร์/Notebook ของส่วนตัวเข้ามาในบริษทั หรือบริเวณบริษทั หากพบเห็นจะทาการยึด
อุปกรณ์เหล่านัน้ ไว้ และสอบสวนถามเจตนาของการกระทาเหล่านี้ พร้อมตรวจสอบข้อมูลภายในเครื่องก่อนจะ
คืนอุปกรณ์และบันทึกความผิดเป็ นการตักเตือน
1.9 จากข้อ 1.8 หากมีการกระทาความผิดซ้า 2 จะถือว่ามีเจตนาสร้างความก่อกวนต่อบริษทั และแผนกไอทีจะยึด
อุปกรณ์ทน่ี าเข้ามาในบริเวณบริษทั จะถือว่าเป็ นทรัพย์สนิ ของบริษทั ทันที
1.10 แผนกไอทีจะทาการสารวจและบันทึกข้อมูลทีไ่ ด้สง่ รายงานยังผูบ้ ริหารเพื่อสรุปผลทุกเดือน
2. กฎเกณฑ์การใช้งานระบบ Internet
2.1 คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องจะสามารถใช้งานในระบบ Internet ได้ โดยผ่านระบบ Authentication หรือการ Log in
ก่อนเข้าสูร่ ะบบ Internet ทุกครัง้ ระยะเวลาต่อครัง้ คือ 8 ชัวโมง
่
เมื่อหมดเวลาระบบ Internet จะถูกตัด
อัตโนมัติ
2.2 พนักงานใหม่ทย่ี งั ไม่มี User ID และ Password สาหรับ Authentication สามารถแจ้งหัวหน้าแผนก/ผูจ้ ดั การ
เพื่อเขียนเอกสารร้องขอการเปิ ดใช้งานระบบ Internet จากแผนกไอทีได้ตามลาดับ
2.3 User ID และ Password สาหรับ Authentication Internet ถือเป็ นความลับของผูใ้ ช้งาน หากผูใ้ ช้งานต้องการ
เปลีย่ น Password สามารถแจ้งเจ้าหน้าทีไ่ อทีให้ทาการเปลีย่ นแปลงได้ทนั ที
2.4 ห้ามนา User ID และ Password สาหรับ Authentication Internet ของผูใ้ ช้งานอื่นมาใช้งาน หากพบเห็นถือ
ว่ามีความผิด และมีเจตนาสร้างความเสียหายให้กบั เจ้าของ User ID นัน้
2.5 ระบบ Internet จะทาการ Block Web Site ทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับการทางาน เช่น Facebook, YouTube, Skype
และเว็บไซต์ทไ่ี ม่ควรเข้าถึงตามกฎกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
2.6 ระบบ Team Viewer ถือเป็ นโปรแกรมเครื่องมือ Remote ทีใ่ ช้ในการแก้ปัญหาของแผนกไอที พนักงานผูใ้ ช้จะ
ไม่มสี ทิ ธิใช้
์ งานด้วยตนเอง สามารถร้องขอการเปิ ดสิทธิใช้
์ งานจากแผนกไอทีได้ ตามความเหมาะสม เมื่อเสร็จ
สิน้ กระบวนการงานแล้วจะต้องถูกปิ ดการทางานของโปรแกรม Team Viewer ทันที

2.7 ห้ามผูใ้ ช้งานระบบ Internet เพื่อจุดประสงค์อ่นื ๆ ทีไ่ ม่เกีย่ วกับการสืบค้นข้อมูล/งานบนหน้าเว็บไซต์/คีย์
ข้อมูลต่าง ๆ ผ่านระบบ Internet หากพบเห็น แผนกไอทีจะแจ้งหัวหน้างาน/ผูจ้ ดั การทีก่ ระทาความผิด
ตามลาดับ และจะกระทาการปิ ดกัน้ ช่องทางทีพ่ บเห็นต่อไป
2.8 แผนกไอทีจะสุม่ ตรวจสอบ, สารวจ และบันทึกข้อมูลทีไ่ ด้เพื่อส่งรายงานไปยังผูบ้ ริหารเพื่อสรุปผลทุกเดือน
3. กฎระเบียบดังกล่าวข้างต้น ถ้าไม่ปฏิบตั ติ าม จะมีมาตรการลงโทษ ดังนี้
3.1 ครัง้ ทีห่ นึ่ง ให้ใบเตือน เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
3.2 ครัง้ ทีส่ อง คอมพิวเตอร์ทผ่ี ใู้ ช้งานเครื่องนัน้ ๆ เสียหายทัง้ Hardware และ Software และมีคา่ ใช้จ่ายในการ
ซ่อมทางผูใ้ ช้งาน หรือพนักงานจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ หมดด้วยตนเอง
3.3 ครัง้ ทีส่ าม พักงาน
3.4 ครัง้ ทีส่ ่ี สิน้ สุดการเป็ นพนักงานของบริษทั
ทางบริษทั ขอความร่วมมือมายังพนักงานทุก ๆ ท่าน ทีเ่ กีย่ วข้องให้ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบดังกล่าวข้างต้น และ
บริษทั ไม่ได้มเี จตนาทีจ่ ะปิ ดกัน้ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ แต่มคี วามจาเป็ นต้องออกกฎระเบียบ เพราะปั จจุบนั การใช้
งานเป็ นระบบเครือข่าย (Network) การปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบข้างต้นจะทาให้เกิดความปลอดภัยแก่ระบบ และข้อมูลใน
Server และยังยืดอายุการใช้งานของคอมพิวเตอร์ ทัง้ ในส่วนของ Hardware และ Software
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทัวกั
่ น
ฝ่ ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน)

