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แบบคํารอง : ขอบัญชีผใู ชงานสวนบุคคลของสถาบัน
สํานักบริการคอมพิวเตอร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
สําหรับผูขอใชบริการ (***กรุณาเขียนตัวบรรจงและกรอกขอมูลใหครบถวน)
1. ขอมูลสวนบุคคล :
หมายเลขบัตรประชาชน :
หมายเลขหนังสือเดินทาง (กรณีชาวตางชาติ) : ..................................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) : .................................................................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) : ............................................................................................................................................................
อีเมลที่ติดตอได (ที่ไมใช @kmitl.ac.th) : …………………………………………………………………………………........……………………………......
โทรศัพทเคลื่อนที่ :
2. ขอมูลตําแหนงงาน :
หนวยงาน : ( ) พระจอมเกลาฯ ลาดกระบัง

( ) วิทยาเขตชุมพร

( ) KMIDS

( ) อื่นๆ ...............................................

คณะ/สํานัก : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........
ภาควิชา : ………………………………………….....………..…………… สาขาวิชา : ……………………………………...…………………………………..
เลขที่อัตรา : …………………… ตําแหนงงาน : ……………................................................ วันที่บรรจุ : .………/……………/……………..
ประเภทพนักงาน : ( ) พนักงานงบประมาณ ( ) พนักงานเงินรายได ( ) พนักงานพิเศษ ( ) อื่นๆ .........................................
ขาพเจารับรองวาขอมูลขางตนเปนความจริงทุกประการ และยอมรับขอตกลงการใชบริการบัญชีผูใชงานสวนบุคคลของสถาบัน
ลงชื่อ ................................................................. ผูขอใชบริการ
(..................................................................)
วันที.่ ......../.............../..........
*** ทานจะไดรับบัญชีผูใชงานทางอีเมลที่แจงไว ภายใน 3 วันทําการ นับจากสํานักบริการคอมพิวเตอรไดรับเอกสารถูกตองครบถวน ***
*** เมื่อพนสภาพการเปนบุคลากรของสถาบัน บัญชีผูใชงานนี้จะถูกปดทันที ***

สําหรับเจาหนาที่ตรวจสอบหลักฐาน
หลักฐานการขอใชบริการ :
( ) สําเนาบัตรประชาชน/สําเนาหนังสือเดินทาง
( ) สําเนาคําสั่งแตงตั้ง/คําสั่งจาง/หนังสือรับรอง

ผลการตรวจสอบเอกสาร :
( ) เอกสารครบถวน
( ) ทวนสอบอีเมลถูกตอง : …………………………………………………….
ลงชื่อ...........................................ผูตรวจสอบ
วันที.่ .........../.............../..............
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ขอตกลงการใชบริการบัญชีผูใชงานสวนบุคคลของสถาบัน
1) หามใชบริการนี้ในการเผยแพร อางอิง พาดพิง ดูหมิ่น หรือกระทําการใดๆ ในทางที่กอใหเกิดความเสียหาย ตอสถาบัน ชาติ
ศาสนา และ พระมหากษัตริย
2) "ผูใชบริการ" ตองระบุขอมูลที่ใชในการสมัครใชบริการกับทาง "ผูใหบริการ" ตามความเปนจริง หากพบวามีขอมูลใดที่ไมเปน
ความจริง ทาง "ผูใหบริการ" ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับ และยกเลิกการใหบริการ โดยไมแจงใหทราบลวงหนา
3) "ผูใชบริการ" ยินยอมให "ผูใหบริการ" ปรับปรุงขอมูลที่มีความสําคัญ ตอการใหบริการของระบบ เพื่อการปรับปรุงการทํางานของ
ระบบใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
4) "ผูใชบริการ" ตองเก็บรหัสผานใดๆ ก็ตามที่ไดรับจาก "ผูใหบริการ" ไวเปนความลับ เพื่อปองกันมิใหผูที่ไมเกี่ยวของเขาสูระบบ
และกระทําการใดๆ อันอาจกอใหเกิดความเสียหายแก "ผูใชบริการ" เอง และ/หรือ ระบบโดยรวมของเครื่องแมขาย
ในการใหบริการ
5) หาม "ผูใชบริการ" ใชบริการในการเก็บ หรือเผยแพรขอมูล ภาพ เสียง หรือ ขอความที่สอเคาไปใน ทางทุจริต ผิดกฎหมาย ลามก
อนาจาร ผิดศีลธรรม รวมถึงไฟล หรือโปรแกรมผิดกฎหมาย ที่ไดทําการเปลี่ยนนามสกุล หรือบีบอัด ดวยโปรแกรมตางๆ โดย
ไมไดรับ อนุญาตจากเจาของลิขสิทธิ์อยางเปนทางการ หากผูใชบริการไดกระทําการดังกลาวขางตน ผูใชงาน account นั้น จะตอง
เปนผูรับผิดชอบการกระทําความผิดนั้น ดวยตนเองจะปฎิเสธความรับผิดชอบไมได
6) หาม "ผูใชบริการ" สงอีเมลที่เขาขายลักษณะ SPAM หรือสงอีเมลไปยังที่อยูอีเมลของผูอื่นโดยไมไดรับอนุญาต หรือไมไดรับ
ความยินยอมจากผูรับ ไมวาจะเปนการสงอีเมลออกจากเครื่องแมขาย โดยตรงหรือจะเปนการอางอิงถึงเครื่องแมขายเพื่อใชใน
การสงอีเมล "ผูใชบริการ" ที่ทําการสงอีเมลเขาขายลักษณะดังกลาว จะตองรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ก็ตามตอ "ผูใหบริการ"
และผูที่ได รับอีเมลนั้นๆ และยินยอมชดใชคา เสียหายที่เกิดขึ้นทุกกรณี
7) หามใชบริการนี้เพื่อการโจมตีระบบเครื่องแมขาย หรือบุคคลอื่น เชน mail, bomb, hack, crack, DDOS, spamming, port
scanning และวิธีอื่นๆ ที่มีลักษณะหรือจุดประสงคที่คลายคลึงกัน "ผูใชบริการ" ที่เปดเผยแพรขอมูล หรือ ใชบริการไปในทาง
ลักษณะดังกลาว ถือวา เปนการทําผิดกฎหมายของผูใหบริการ จะถูกยกเลิกการใหบริการทันที
8) "ผูใหบริการ" ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบริการนี้ทันที และจะดําเนินคดีตามกฎหมายสูงสุดตอ "ผูใชบริการ" ใดๆ ก็ตามที่พยายาม
หรือกระทําการที่เปนอันตรายตอระบบและเครื่องแมขายของผูใหบริการ เชน การละเมิดระบบรักษาความปลอดภัย,
การเจาะระบบ ไมวาจะเพื่อการทดสอบ หรือทําลายระบบ การพยายามเขาถึงขอมูลของเครื่องแมขายหรือขอมูล "ผูใชบริการ"
คนอื่นๆ โดยไมไดรับอนุญาตจาก "ผูใหบริการ"
9) ในกรณีที่ "ผูใหบริการ" ไดรับการรองเรียน รองขอ หรือพบเหตุอันไมสมควร "ผูใหบริการ" ขอใชสิทธิ์ที่จะทําการ ยกเลิก หรือ
ระงับการใหบริการ แก "ผูใชบริการ" นั้นๆ เปนการชั่วคราวเพื่อทําการสอบสวนและตรวจสอบหาสาเหตุของมูลเหตุนั้นๆ
10) "ผูใหบริการ" มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการขอใชบริการ และขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการใหบริการแกผูที่ละเมิด หรือพยายามละเมิด
ขอตกลง ในการใชบริการ โดยไมจําเปนตองแจงใหทราบลวงหนา
11) "ผูใหบริการ" ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอตกลงในการใหบริการนี้ตลอดเวลา โดยจะมีการแจงใหทราบทุกครั้งที่มีการ
เปลี่ยนแปลง
12) "ผูใหบริการ" จะถือวา "ผูใชบริการ" ทุกทานไดอาน และเขาใจขอตกลงในการใชบริการนี้เปนอยางดีแลว จึงไดสมัครใชบริการ
จาก "ผูใหบริการ"
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