แบบขอใช้บริการอินเตอร์เน็ตผ่านเครือข่ายสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่่ 1 เชียงใหม่
ส่วนที่ 1
เรื่อง ขอใช้บริการอินเตอร์เน็ตผ่านเครือข่ายสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).................................................................ตําแหน่ง...................................................................
ปฏิบัติงานที่ (ศูนย์ กลุ่ม งาน).....................................................................................................................................................มีความ
ประสงค์จะใช้บริการอินเตอร์เน็ตโดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ เพื่อ
(
(
(

) สืบค้นข้อมูล
( ) รับ-ส่งข้อมูล
( ) Check E-mail และเข้าเว็บไซด์
) บันทึกข้อมูลในระบบ/ โปรแกรม..............................................................................................................
) อื่นๆ (ระบุ)...............................................................................................................................................

ข้าพเจ้า ยินยอมปฏิบัติตามเงือ่ นไขการใช้งานระบบเครือข่ายสารสนเทศ ของสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ ใน
การเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์อันเกิดจากการใช้งานในนาม (User Name) ของข้าพเจ้าไว้ เพือ่ ให้สามารถตรวจสอบโดยผู้ดูแล
ระบบเมื่อจําเป็น หรือโดยพนักงานเจ้าหน้าที่เมื่อมีการร้องขอ และจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 อย่างเคร่งครัด ในกรณีการใช้งานที่ไม่ได้ระบุในคําขอใช้บริการข้างต้น หรือมีการกระทําอื่นใดที่ก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อองค์กร หน่วยงาน หรือผู้หนึ่งผู้ใดในนามของข้าพเจ้า หรือ ข้าพเจ้าฝ่าฝืนพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 แล้ว ข้าพเจ้ายินยอมให้มีการดําเนินการกับข้าพเจ้าได้ตามกฎหมายและวินัย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
ลงชื่อ ..........................................................ผู้ขอใช้บริการ
(...............................................)
ตําแหน่ง ..................................................
วันที่......./......................./.................

ส่งคืนกลุ่มแผนงานฯ



สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่

(

) อนุมัติ

( ) ไม่อนุมัติ

ให้ (นาย/นาง/นางสาว)....................................................................................................................................ใช้งานอินเตอร์เน็ตของ
สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ได้ โดยใช้ User Name = ……………………………… Password =………………………….
ลงชื่อ ............................................................ผู้ให้บริการ

ส่วนที่ 2 ผู้ขอใช้เก็บ
การใช้งานอินเตอร์เน็ตสคร.๑ เชียงใหม่

(...............................................)
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ระเบียบการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่ายและอินเตอร์เน็ต
สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่่ 1 เชียงใหม่
1. ผู้รับผิดชอบต้องตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ให้ใช้งานได้ตามปกติ และถอดปลั๊ก Switch เมื่อไม่
ใช้งาน
2. ปิดเครือ่ งคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC: Personal Computer) เมือ่ ใช้งานประจําวันเสร็จสิ้น หรือไม่ใช้งานเกิน
1 ชั่วโมง และกําหนดให้ปดิ การใช้งาน Hard disk เมื่อไม่ใช้งานเกินกว่า 45 นาที
3. ปิดจอภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ (Monitor) เมื่อไม่ใช้งาน และตั้งเวลาปิดจอภาพเครื่องคอมพิวเตอร์เมื่อไม่ใช้งาน
เกินกว่า 15 นาที
4. ผู้ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น ในกรณีที่ทําเครือ่ งให้ชํารุดหรือสูญหายไป
โดยประมาทหรือเลินเล่อ
5. ระมัดระวังการใช้งานและสงวนรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายสารสนเทศ และอุปกรณ์ต่าง ๆตาม
ระเบียบพัสดุอย่างเคร่งครัด
6. กรณีทตี่ อ้ งการนําเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ออกนอกสํานักงาน ต้องขออนุมตั ิจากผูม้ ีอาํ นาจหรือ
หัวหน้ากลุ่มก่อนทุกครั้ง
7. ห้ามบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าไปในห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) โดยไม่ได้รับอนุญาต กรณีที่มีความ
จําเป็นต้องเข้าใช้งานห้องคอมพิวเตอร์แม่ขา่ ยจะต้องได้รบั อนุญาตก่อนทุกครั้ง
8. การใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตของสคร.10 เชียงใหม่ตอ้ งได้รับอนุญาตจากผู้มีอํานาจ โดยเขียนแบบฟอร์มขอใช้
งานฯ ตามที่กาํ หนดส่งกลุ่มแผนงานและประเมินผล
9. ต้องยืนยันชือ่ ผูเ้ ข้าใช้และรหัสผ่านทุกครั้งก่อนใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตของสคร.1
10. ห้ามทําการดาวน์โหลด หรือส่งไฟล์ประเภทสือ่ ลามก อนาจาร
11. ห้ามดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน หรือเล่นเกมส์ หรือดูภาพยนตร์ หรือฟังเพลง
ผ่านทางอินเตอร์เน็ตในเวลาทํางาน
12. ห้ามเข้าเว็ปไซด์ที่วิพากษ์วิจารณ์ที่เกี่ยวข้องกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การพนัน สื่อลามก อนาจาร
หรือเว็ปไซด์อนื่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม หรือผิดจริยธรรม
13. ห้ามใช้ขอ้ มูลทางอินเตอร์เน็ตที่มีลักษณะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ได้แก่ การUpload Download ข้อมูล,
ภาพถ่าย, ภาพยนตร์, เพลง, โปรแกรม, สื่อการสอนทีม่ ีลิขสิทธิ์ ด้วยโปรแกรม Bit torrent หรือโปรแกรมอื่นๆ
14. ห้ามใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อส่ง กระจาย หรือแจกจ่ายข้อมูลสือ่ ลามก อนาจาร, ข้อมูลที่มีไวรัส ข้อมูลหรือ E-mail
ที่ผอู้ ื่นไม่ต้องการ, ข้อมูลส่วนตัวของผูอ้ ื่นโดยมิได้รับอนุญาต, ข้อมูลที่เป็นความลับขององค์กรส่งไปยังคนที่ไม่ได้รับอนุญาต
15. ห้ามใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อเข้าถึงข้อมูล หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผูอ้ ื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
16. ห้ามใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมที่กอ่ ให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์และชือ่ เสียงขององค์กร
การใช้งานอินเตอร์เน็ต สคร.๑ เชียงใหม่
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17. ห้ามใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อขัดขวางหรือโจมตี การใช้งานระบบเครือข่ายขององค์กร หรือของหน่วยงานภายนอก
อื่น
18. ห้ามใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อค้าขาย หรือผลประโยชน์ส่วนตัว หรือผลประโยชน์ทางการเมือง
19. ห้ามใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อการกระทําทีข่ ัดต่อ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
20. กรณีที่เครือ่ งคอมพิวเตอร์และ/หรืออุปกรณ์เสียใช้งานไม่ได้ ให้ทําบันทึกแจ้งซ่อมส่งให้กลุ่มแผนงานและ
ประเมินผล

** หากตรวจสอบพบความผิดปกติที่เกิดจากการเจตนาบุกรุก หรือโจมตีระบบเครือข่ายหรือระบบอินเตอร์เน็ต
ของผู้ใช้งานภายใน จะถูก
- ทําบันทึกรายงานผู้บังคับบัญชาตามลําดับ
- ดําเนินการตามบทลงโทษ ดังนี้
- โทษครั้งที่ 1 ระงับสิทธิ์การใช้เครือข่ายเป็นเวลา 1 เดือน
- โทษครั้งที่ 2 ระงับสิทธิ์การใช้เครือข่ายเป็นเวลา 3 เดือน
- โทษครั้งที่ 3 ระงับสิทธิ์การใช้เครือข่ายตลอดไป
*** หากการละเมิดฝ่าฝืนจนก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่นหรือต่อทรัพย์สินของทางราชการอย่างร้ายแรงจะต้อง
รับโทษตามระเบียบส่วนราชการหรือตามกฎหมาย ตามลําดับต่อไป

มีปัญหาการใช้งานติดต่อ
นายวณิชธารณ ยมวนา นักวิชาการคอมพิวเตอร โทร.053-140774 ต่อ 230
นายนรินทร สุทธศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โทร.053-140774 ต่อ 236

การใช้งานอินเตอร์เน็ต สคร.๑ เชียงใหม่
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