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ผู้อนุมัติ : ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแคนดง วันที่ : 1 ตุลาคม 2560 

 

วิธีปฏิบัต ิ
1. กฎระเบียบการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และระเบียบการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์และ

เครือข่าย 
- เอกสารฉบับนี้มีจุดประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย ของโรงพยาบาลแคนดง ภายใต้การดูแลของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งกล่าวถึงสิทธิ
หน้าที ่ข้อปฏิบัติของผู้ใช้ระบบ 
- ค าจ ากัดความในระเบียบนี ้ 

 "โรงพยาบาล"หมายถึง โรงพยาบาลแคนดง  
 "ศูนย์คอมพิวเตอร์” หมายถึง งานเทคโนโลยสีารสนเทศโรงพยาบาลแคนดง  
 "เครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่าย" หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นสมบัติของ

โรงพยาบาล ทั้งที่อยู่ภายใน และภายนอกส่วนกลาง  รวมทั้งอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ 
อุปกรณ์เครือข่ายที่เชื่อมโยงเครื่องคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ภายในโรงพยาบาล ตลอดจนถึง
โปรแกรมและข้อมูลต่าง ๆ ที่มิได้จัดให้เป็นสื่อสาธารณะ  

 "หน่วยงาน" หมายถึง หน่วยงานต่างๆ ของโรงพยาบาลแคนดง  
 "ผู้ ใช้งาน" หมายถึง ข้าราชการ ลูกจ้าง  ผู้ที่ โรงพยาบาลอนุญาตให้ใช้ เครื่อง

คอมพิวเตอร์และเครือข่ายได้  
 "บทลงโทษ" หมายถึง บทลงโทษที่โรงพยาบาล เป็นผู้ก าหนด หรือบทลงโทษตาม

กฎหมาย  
2. กฎระเบียบการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  

-เครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของโรงพยาบาลเป็นสมบัติของทางราชการ ห้ามผู้ใดเข้าใช้งานโดย
มิได้รับอนุญาต 
- ผู้ใช้งานต้องยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไขในการรับทราบกฎระเบียบหรือนโยบายต่างๆ ที่โรงพยาบาล
ก าหนดขึ้น โดยจะอ้างว่าไม่ทราบกฎระเบียบหรือนโยบายของส่วนราชการ มิได้ 
- โรงพยาบาลให้บัญชีผู้ใช้งาน (User Account) เป็นการเฉพาะบุคคลเท่านั้น ผู้ใช้งานจะโอน 
จ าหน่าย หรือจ่ายแจกสิทธินีใ้ห้กับผู้อื่นไม่ได้ 
- บัญชีผูใ้ช้งาน (User Account) ที่โรงพยาบาลให้กับผู้ใชง้านนั้น ผู้ใช้งานต้องเป็นผู้รับผิดชอบผลต่าง 
ๆ อันอาจจะเกิดมีขึ้นรวมถึงผลเสียหายต่างๆ ที่เกิดจาก บญัชีผู้ใช้งาน (User Account) นั้น ๆ เว้นแต่
จะพิสูจน์ได้ว่าผลเสียหายนั้นเกิดจากการกระท าของผู้อื่น  
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- ห้ามผู้ใช้งานปฏิบัติการใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่ เป็นการขัดต่อกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีแห่ง
สาธารณชน โดยผู้ใช้งานรับรองว่าหากมีการกระท าการใดๆ ดังกล่าว ย่อมถือว่าอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบ
ของโรงพยาบาล 
 - ห้ามผู้ใช้งานท าการใดๆ ที่เข้าข่ายลักษณะเพื่อการค้าหรือการแสวงหาผลก าไรผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายเช่น การประกาศแจ้งความ การซื้อหรือการจ าหน่ายสินค้า การน าข้อมูลไปซื้อขาย  การรับบริการ
ค้นหาข้อมูลโดยคิดค่าบริการ การให้บริการโฆษณาสินค้าหรือการเปิดบริการอินเทอร์เน็ตแก่บุคคลทั่วไปเพื่อ
แสวงหาก าไร  
- ผู้ใช้งานจะต้องไม่ละเมิดต่อผู้อื่นกล่าวคือ ผู้ใช้งานจะต้องไม่อ่าน เขียน ลบ เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขใด ๆ ใน
ส่วนที่มิใช่ของตนโดยไม่ได้รับอนุญาต การบุกรุก (hack) เข้าสู่บัญชีผู้ใช้งาน (user account) ของผู้อื่น หรือ
เข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในโรงพยาบาล  หรือหน่วยงานอื่นๆ การเผยแพร่ข้อความใด ๆ  ที่
ก่อให้เกิดความเสียหายเสื่อมเสียแก่ผู้อื่น การใช้ภาษาหรือรูปภาพไม่สุภาพหรือการเขียนข้อความที่ท าให้ผู้อื่น
เสียหายถือเป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่นทั้งสิ้น ผู้ใช้งานจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงฝ่ายเดียว โรงพยาบาลไม่มี
ส่วนร่วมรับผิดชอบความเสียหายดังกล่าว  
- โรงพยาบาลจะไม่ควบคุมเนื้อหาของข้อมูลข่าวสารที่เก็บ  และรับส่งผ่านเข้าออกเครื่องคอมพิวเตอร์ของ
หน่วยงาน และจะไม่รับประกันในคุณภาพของการเก็บ การรับส่งข้อมูลข่าวสาร และการไม่สามารถใช้งานได้
ของระบบบางส่วนหรือทั้งหมด และจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายของการใช้งานอันเนื่องมาจากวงจรสื่อสาร
ช ารุด จาน แม่เหล็กช ารุด ความล่าช้า แฟ้มข้อมูลหรือจดหมายส่งไปไม่ถึงปลายทาง หรือส่งผิดสถานที่ และ
ความผิดพลาดในข้อมูลหรือความเสียหายอันเกิดจากการล่วงละเมิดโดยผู้ใช้งานอื่นๆ  
- ผู้ใช้งานสัญญาว่าจะปฏิบัติตามเงื่อนไข/กฎ/ระเบียบ/ค าแนะน าที่โรงพยาบาล ก าหนดไว้และที่จะก าหนดขึ้น
ในอนาคตตามความเหมาะสมซึ่งจะมีผลบังคับใช้ โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
- โรงพยาบาลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะปฏิเสธการเชื่อมต่อ และ/หรือการใช้งาน และทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะยกเลิก หรือ
ระงับการเชื่อมต่อ และ/หรือการใช้งานใดๆ ของผู้ใช้งานที่ล่วงละเมิด หรือพยายามจะล่วงละเมิดกฎระเบียบนี้
ของส่วนราชการ  
3. กฎระเบียบการเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

o ให้ผู้ซึ่งต้องการน าอุปกรณ์มาเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ต้องปฏิบัติตาม
กฎระเบียบข้อก าหนดโดยเคร่งครัด เพื่อให้การเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
และไม่เกิดผลกระทบกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ส่วนรวมของโรงพยาบาลการขออนุญาตใช้
งาน 
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o เครือข่ายย่อยหมายเลขไอพี (Subnet) และชื่อโดเมน (Domain Name) ของหน่วยงานใดๆ
หน่วยงานนั้นจะต้องติดต่อขออนุญาตมายังศูนย์คอมฯ เพื่อพิจารณาด าเนินการ  

o โรงพยาบาล ไม่อนุญาตให้บุคคลใดกระท าการเคลื่อนย้าย หรือท าการใดๆ ต่ออุปกรณ์
ส่วนกลางโดยพลการ เพราะอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่อุปกรณ์ส่วนกลางและระบบเครือข่าย
ของโรงพยาบาลได ้ 

4. บทลงโทษ 
หากผู้ใช้งานไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบดังกล่าว ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่น หรือต่อสมบัติของทาง
ราชการ จะต้องรับโทษตามบทลงโทษต่อไปนี้ 

o โทษขั้นต้น  
o โทษขั้นกลาง  
o โทษขั้นสูง  
o โทษขั้นร้ายแรงหากการละเมิดฝ่าฝืนก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อผู้อื่น หรือต่อทรัพย์สินทั้งของ

ทางราชการอย่างร้ายแรง จะต้องรับโทษตามระเบียบส่วนราชการ หรือรับโทษ ตามกฎหมายโดย
ล าดับต่อไป 

 

ผู้รับผิดชอบ : เจ้าหน้าที่ทั้งหมดของโรงพยาบาลแคนดง 

 
 
 
 
 
 


