
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองการเจ้าหน้าที ่ ตึกส านักงานอธิการบดี ช้ัน 3 มธ.ศูนย์รังสิต 
Personel  Division  Thammasat University , Rangsit campus 

Tel. 0-2564-4440 ext. 1886-1887  Fax. 0-2564-2902 

   

                 
   

แบบฟอร์มการขอ  Username และ  Password (E-mail Account) 
 ส าหรับเข้าใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  

(Application form for an E-mail Account) 
1. ช่ือ – นามสกลุ  (Full-name) 
       (ภาษาไทย)  นาย  นาง   นางสาว………………………..……………………………………………..….. 
       (English)  Mr.  Mrs.   Miss………………………………………………...……………………………… 
2. วนั/เดือน/ปีเกดิ  (Birthday)  ……………………………...……………………………..........…………………… 
3. ต าแหน่ง (Position) ………………………………………………………………………….…………………… 
4. ประเภทบุคลากร   

         ขา้ราชการ/ พนกังานมหาวิทยาลยั/ ลูกจา้งประจ า (Public Servant / University employee)                        
         ลูกจา้งชัว่คราวงบคลงั/ พนกังานเงินรายได/้ ลูกจา้งท่ีจา้งจากเงินรายไดห้น่วยงาน (Temporary Employee)       

         ลูกจา้งชัว่คราวชาวต่างประเทศ (Temporary Foreign Employee)                   
         ลูกจา้งของหน่วยงานอ่ืนๆ (Others) 
 

5. เลขประจ าตวัประชาชน (ID-card or ID passport)          
6. สังกดัหน่วยงาน (Work Unit)……………………………………………………………..……………………….. 
7. หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานที่ตดิต่อได้ (Office No).……..…………….…………………………..…………….. 

8. รหัสผู้ใช้ (Username)    @tu.ac.th  

                   สามารถก าหนดรหัสผู้ใช้(Username) ได้ตามความต้องการ อย่างน้อย 3 ตัวอักษรและอย่างมาก 8 ตัวอักษร  
ห้ามใช้ตัวเลขอย่างเดียว (Any valid user id is acceptable  as no duplication found in the system. User 3-8 characters 
(Minimum  3 Characters, Maximum 8 Characters and not number) 

9. ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะปฏิบัตติามกฎหมายว่าด้วยการกระท าความผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์ พ.ศ.2550     

        ในการใช้บริการผ่านเครือข่าย TU. (I accept to abide by the law of computer-related offences.) 
10. ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ  E-mail  TU ได้ หลงัจากวนัที่งานทะเบียนประวตัไิด้รับเอกสารครบถ้วนแล้วประมาณ  

5 วนัท าการ  (When  I got your document, You can login to E-mail after 5 days) 
  รหัสผู้ใช้ ( Username) ตามท่ีท่านก าหนด หากซ ้ากบับุคคลอ่ืน  งานทะเบียนประวติั จะแจง้ใหท้ราบ  
  รหัสผ่าน (Password) คือเลขประจ าตวัประชาชน   กรณีชาวต่างประเทศคือเลขท่ีหนงัสือเดินทาง    
       (Password Use ID-card or ID passport) สามารถเปล่ียน Password ไดโ้ดยเปล่ียนท่ีระบบ  E-mail  TU 

 
ลงช่ือ....................................................................ผู้ขอรหัส 

                         (Signature) 
 

                     วนัท่ี....................../........................../....................... 

E-mail TU 



เงื่อนไขในการใช้บริการ อินเตอร์เน็ต 
 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ได้ให้บริการแก่บคุลากรของมหาวิทยาลยั ในการเข้าใช้บริการเครือข่าย
ของมหาวิทยา โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือใช้ในการสง่ข่าวสารเพ่ือการศกึษาวิจยัและในราชการของมหาวิทยาลยั 
ห้ามน าไปใช้ในทางท่ีไมถ่กูต้อง ซึง่ตาม พรบ.วา่ด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ได้ระบุ
โทษของผู้กระท าความผิดไว้ดงันี ้

 
การกระท าความผดิตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระท าผดิเก่ียวกับคอมพวิเตอร์ พ.ศ.2550 

 

ฐานความผิด โทษจ าคุก โทษปรับ 

การเข้าถงึระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่ชอบ ไม่เกิน 6 เดือน ไม่เกิน 10,000 บาท 
การเปิดเผยมาตรการปอ้งกนัการเข้าถงึระบบคอมพิวเตอร์ท่ี
ผู้ อ่ืนจดัท าขึน้เป็นการเฉพาะโดยไม่ชอบ 

ไม่เกิน 1 ปี ไม่เกิน 20,000 บาท 

การเข้าถงึข้อมลูคอมพิวเตอร์โดยไม่ชอบ ไม่เกิน 2 ปี ไม่เกิน 40,000 บาท 

การดกัรับข้อมลูคอมพิวเตอร์ของผู้ อ่ืนโดยไม่ชอบ ไม่เกิน 3 ปี ไม่เกิน 60,000 บาท 
การท าให้เสียหาย ท าลาย แก้ไข เปล่ียนแปลง เพิ่มเตมิ 
ข้อมลูคอมพิวเตอร์โดยไม่ชอบ 

ไม่เกิน 5 ปี ไม่เกิน 100,000 บาท 

การกระท าเพ่ือให้การท างานของระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ อ่ืนไม่
สามารถท างานได้ตามปกติ 

ไม่เกิน 5 ปี ไม่เกิน 100,000 บาท 

การส่งข้อมลูคอมพิวเตอร์รบกวนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของ
คนอ่ืนโดยปกตสิขุ (Spam Mail) 

ไม่มี ไม่เกิน 100,000 บาท 

การจ าหน่ายชดุค าสัง่ที่จดัท าขึน้เพ่ือน าไปใช้เป็นเคร่ืองมือใน
การกระท าความผิด 

ไม่เกิน 1 ปี ไม่เกิน 20,000 บาท 

การกระท าตอ่ความมัน่คง 
- ก่อความเสียหายแก่ข้อมลูคอมพิวเตอร์ 
- กระทบตอ่ความมัน่คงปลอดภยัของประเทศ/เศรษฐกิจ 
- เป็นเหตใุห้ผู้ อ่ืนถงึแก่ชีวติ 

 
ไม่เกิน 10 ปี 
3 ปีถงึ 15 ปี 
10 ปีถงึ 20 ปี 

 
ไม่เกิน 200,000 บาท 

และ 60,000 – 300,000 บาท 
ไม่มี 

การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ท าความผิดอ่ืน (การเผยแพร่เนือ้หาอนั
ไม่เหมาะสม) 

ไม่เกิน 5 ปี ไม่เกิน 100,000 บาท 

ผู้ให้บริการจงใจสนบัสนนุหรือยินยอมให้มีการกระท าความผิด ต้องระวางโทษเช่นเดียวกบั
ผู้กระท าความผิด 

ต้องระวางโทษเช่นเดียวกบั
ผู้กระท าความผิด 

การตกแตง่ข้อมลูคอมพิวเตอร์ท่ีเป็นภาพของบคุคล ไม่เกิน 3 ปี ไม่เกิน 60,000 บาท 

 


