แบบคาขอใช้ บริการอินเตอร์ เน็ตสาหรับบุคลากร
(ลูกจ้ างโครงการ/ลูกจ้ างเหมา/อาจารย์ พเิ ศษ)
เรี ยน ผูอ้ ำนวยกำรสำนักคอมพิวเตอร์
*ข้ำพเจ้ำ (ชื่อ-นำมสกุลภำษำไทย) นำย/นำง/นำงสำว................................................................................................................................................................
*(ชื่อ-นำมสกุลภำษำอังกฤษ) Mr./Mrs./Ms. **กรุ ณาเว้ นวรรค 1 ช่ อง ระหว่ างชื่ อและนามสกุล**
ตำแหน่ง..............................................................*สังกัดหน่วยงำน...........................................................................................................................................
อยูท่ ี่อำคำร……....……….……ชั้น........ห้อง....................................เบอร์โทรศัพท์ภำยใน....................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ.................................
Email (กรอกตัวบรรจง และชัดเจน ในกรณี ที่ตอ้ งกำรให้แจ้งกลับทำง Email)……………………………………………………..………………………....
พื้นที่กำรศึกษำ
บำงมด
บำงขุนเทียน
ศูนย์บริ กำรทำงกำรศึกษำรำชบุรี
ศูนย์บริ กำรทำงกำรศึกษำในเมือง (KX)
*สถำนภำพ
ลูกจ้ำงโครงกำร
ลูกจ้ำงเหมำ
อำจำรย์พิเศษ
*ระยะเวลำกำรจ้ำงงำน ตั้งแต่วนั ที่...........................................................................................ถึงวันที่......................................................................................
กรุ ณำส่งข้อมูล Internet Account ไปที่
หน่วยงำนของข้ำพเจ้ำ
Email
มีควำมประสงค์ขอใช้บริ กำรอินเตอร์ เน็ต ดังนี้ (กรุณากรอกข้ อมูลให้ ครบถ้ วนทุกช่ องด้ วยตัวบรรจง เพื่อประโยชน์ ของท่ านเองค่ ะ)
ขอ Internet Account / Email ของบุคลำกร (สาหรับบุคลากรใหม่ ยังไม่ เคยมี Internet Account)
*หมำยเลขบัตรประชำชน / หมำยเลข Passport (ID Card / Passport Number)
วัน/เดือน/ปี เกิด (dd/mm/yyyy) __ __ / __ __ / __ __ __ __
ขอ Username / Password ใหม่ (สาหรับบุคลากรทีม่ ี Internet Account อยู่แล้ วและลืม Internet Account / Internet Account หาย)
*หมำยเลขบัตรประชำชน / หมำยเลข Passport (ID Card / Passport Number)
ขอเพิม่ พื้นที่ Email
จำนวนพื้นที่ที่ตอ้ งกำร
600 MB
700 MB
800 MB
อื่น ๆ โปรดระบุ.....................MB
Email (กรุ ณำระบุชื่อ Email ของท่ำนที่ตอ้ งกำรเพิ่มพื้นที่)…………………………………………………...…………………………....
วัตถุประสงค์.................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
ระเบียบการใช้ บริการระบบเครื อข่ ายมหาวิทยาลัย (ตำมพระรำชบัญญัติวำ่ ด้วยกำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550)
1. ผูใ้ ดทำให้เสี ยหำย ทำลำย แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรื อเพิ่มเติมไม่วำ่ ทั้งหมดหรื อบำงส่ วน ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ ของผูอ้ ื่นโดยมิชอบ ต้องระวำงโทษจำคุกไม่เกินห้ำปี
หรื อปรับไม่เกินหนึ่งแสนบำท หรื อทั้งจำทั้งปรับ (มำตรำ 9)
2. ผูใ้ ดกระทำด้วยประกำรใดโดยมิชอบ เพื่อให้กำรทำงำนของระบบคอมพิวเตอร์ ของผูอ้ ื่นถูกระงับ ชะลอ ขัดขวำง หรื อรบกวนจนไม่สำมำรถทำงำนตำมปกติได้
ต้องระวำงโทษจำคุกไม่เกินห้ำปี หรื อปรับไม่เกินหนึ่งแสนบำท หรื อทั้งจำทั้งปรับ (มำตรำ 10)
3. ผูใ้ ดกระทำควำมผิดที่ระบุไว้ดงั ต่อไปนี้ ต้องระวำงโทษจำคุกไม่เกินห้ำปี หรื อปรับไม่เกินหนึ่งแสนบำท หรื อทั้งจำทั้งปรับ
(1) นำเข้ำสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซ่ ึ งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่วำ่ ทั้งหมดหรื อบำงส่วน หรื อข้อมูลคอมพิวเตอร์อนั เป็ นเท็จ โดยประกำรที่น่ำจะเกิดควำมเสี ยหำย
แก่ผอู ้ ื่นหรื อประชำชน
(2) นำเข้ำสู่ ระบบคอมพิ วเตอร์ ซ่ ึ งข้อมู ลคอมพิ วเตอร์ อนั เป็ นเท็จ โดยประกำรที่ น่ำจะเกิ ดควำมเสี ยหำยต่อควำมมัน่ คงของประเทศหรื อก่อให้เกิ ดควำมตื่ น
ตระหนกแก่ประชำชน
(3) นำเข้ำสู่ ระบบคอมพิวเตอร์ ซ่ ึ งข้อมู ลคอมพิวเตอร์ ใด ๆ อันเป็ นควำมผิดเกี่ยวกับควำมมัน่ คงแห่ งรำชอำณำจักรหรื อควำมผิดเกี่ ยวกับกำรก่อกำรร้ ำยตำม
ประมวลกฎหมำยอำญำ
(4) นำเข้ำสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซ่ ึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่มีลกั ษณะอันลำมกและข้อมูลคอมพิวเตอร์น้ นั ประชำชนทัว่ ไปอำจเข้ำถึงได้
(5) เผยแพร่ หรื อส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู ้อยูแ่ ล้วว่ำเป็ นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตำม (1)(2)(3) หรื อ (4) (มำตรำ 14)
ข้ำพเจ้ำขอสมัครเป็ นสมำชิกระบบเครื อข่ำยคอมพิวเตอร์ของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี โดยขอรับรองว่ำจะปฏิบตั ิตำมระเบียบ ข้อบังคับ
กำรใช้บริ กำรที่มีอยูแ่ ล้ว และที่จะมีต่อไปโดยเคร่ งครัดทุกประกำร
ลงชื่อ........................................................................................ผูข้ อใช้
(.........................................................................................................)
ลงชื่ อ............................................................................ผูบ้ งั คับบัญชำ
(.........................................................................................................)
ตำแหน่ง.............................................................................................
วันที่...................................................................................................

