เลขที่คาขอ.......................................

คำขอ/สัญญำบริกำร IDC (Internet Data Center)
(โปรดกรอกรายละเอียดและทาเครื่ องหมาย ✓ เลือกบริ การที่ท่านต้ องการ)
1.

ชื่ อและรำยละเอียดผู้ขอใช้ บริกำร
บุคคลธรรมดา
ชื่อ นาย/นาง/น.ส. ..............................................นามสกุล..........................................................
เลขประจาตัวประชาชนหรื อ เลขหนังสื อเดินทาง (Passport No.)

5.

ระยะเวลำกำรใช้ บริกำร
รายเดือน
 รายปี
 ชัว่ คราว ระยะเวลา .................... เดือน
เริ่ มตั้งต้น....................................................
สิ้ นสุ ด ........................................................




นิติบุคคล
ชื่อนิติบุคคล ...............................................................................................................................
โดย ............................................................................................................. (ผูม้ ีอานาจลงนาม)
ประเภทธุรกิจ.......................................................ทะเบียนนิตบิ คุ คลเลขที.่ ................................
เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี             
ที่อยูต่ าม ภ.พ.20 ........................................................................................................................
...................................................................................................................................................
วันที่จดั ตั้งบริ ษทั .............................................................. โทรศัพท์ ........................................
โทรสาร .............................................. Website …………………..………………………….
2.

ชื่ อและสถำนที่ติดต่ อ (Contact person)

ชื่อ นาย/นาง/น.ส. ........................................................นามสกุล....................................................
เลขประจาตัวประชาชน             
วัน/เดือน/ปี เกิด .........../............/........... อาชีพ ..............................................................................
สิ ทธิที่ได้รับเป็ นผูด้ าเนิ นการแทน ..................................................................................................
ที่อยู่  ตามข้อ 2
 อื่น ๆ โปรดระบุ
เลขที่............หมู่ที่............หมู่บา้ น/อาคาร...........................................ซอย.....................................
ถนน.............................................. ตาบล/แขวง..............................................................................
อาเภอ/เขต................................... จังหวัด............................................ รหัสไปรษณี ย ์ ...................
โทรศัพท์ ............................. .........................................................................................................
4.
ประเภทกำรใช้ บริกำร
 4.1 Co-Location บริ การรับฝาก Server
ประเภท  PC Server  1 U  2 U  5 U  ¼ Rack
 ½ Rack
 Full Rack
 อืน
่ ๆ ระบุ....................
 4.2 Dedicated server บริ การให้เช่าใช้ Server
ประเภท  PC Server  1 U  2 U  5 U  ¼ Rack
 ½ Rack
 Full Rack
 อื่น ๆ ระบุ....................
 4.3 Hosting
ประเภท  Web Hosting จานวน ............................................ MB.
 OS. Windows  OS. Linux
ประเภท  Mail Hosting จานวน ............................................ MB.
 4. 4 จดโดเมนเนม ชื่อโดเมนเนมที่ตอ
้ งการ
 4.5 อื่น ๆ ....................................................................................................................

สถำนที่ส่งใบแจ้ งค่ ำใช้ บริกำร


ตามข้อ 2



อื่น ๆ โปรดระบุ

เลขที่............หมู่ที่............หมู่บา้ น/อาคาร.........................ซอย.......................................
ถนน.................................ตาบล/แขวง................................... อาเภอ/เขต......................
จังหวัด.......................... รหัสไปรษณี ย ์ ................. โทรศัพท์ .......................................
7.

ที่อยู่

เลขที่............หมู่ที่............หมู่บา้ น/อาคาร.................................ซอย.............................................
ถนน.................................ตาบล/แขวง................................... อาเภอ/เขต.....................................
จังหวัด......................................... รหัสไปรษณี ย ์ ................. โทรศัพท์ .......................................
โทรศัพท์ (บ้าน) .......................................... โทรศัพท์ (ที่ทางาน) ...............................................
โทรศัพท์ (มือถือ) ..................................................... โทรสาร......................................................
Email address ………..............................................................................................................….
3.

6.

8.

ผู้ขอใช้ บริกำรตกลงถือว่ ำ คำขอนี้ เป็ นสั ญญำบริกำร IDC ทันที
เมื่อผู้ให้ บริกำรตกลงให้ บริกำรแก่ผ้ ูขอใช้ บริกำร
หลักฐำนในกำรขอใช้ บริกำร

ให้แนบหลักฐานพร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง และประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี) ดังนี้
 บุคคลธรรมดา
o สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อ สาเนาทะเบียนบ้าน
o กรณี บุคคลต่างด้าวให้แนบหลักฐานสาเนาหนังสื อเดินทาง หรื อ ใบอนุญาตทางาน
 นิติบุคคล
o สาเนาหนังสื อรับรองการเป็ นนิติบุคคลที่มีกาหนดไม่เกิน 180 วัน
o หนังสื อมอบอานาจให้กระทาการแทนนิติบุคคล
o สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูม้ ีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคล
o สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูร้ ับมอบอานาจกระทาการแทนนิติบุคคล
o สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) (ถ้ามี)
รำยละเอียดกำรชำระเงิน
ค่าติดตั้ง ........................................... บาท
อื่น ๆ ................................................ บาท
เลขที่ใบเสร็ จรับเงิน .................................

ค่าจดโดเมนเนม................................ บาท
รวมเงิน ............................................ บาท
วันที่ชาระเงิน .....................................

สำหรับเจ้ ำหน้ ำที่
รหัสลูกค้า (Account ID) …......................................
ชื่อผูร้ ับคาขอใช้บริ การ ...................................โทรศัพท์ .........................
หน่วยงาน ....................................... (ศูนย์บริ การลูกค้าทีร่ ับผิดชอบพื้นที่บริ การ)
หมายเลขบริ การ IDC ....................................................................
วันที่เริ่ มใช้บริ การ (Activate) ………………………………….……….

ลงชื่อ......................................................................ผูข้ อใช้บริ การ

สัญญำบริกำร IDC (Internet Data Center)
1) “ผูใ้ ห้บริ การ” หมายถึง บริ ษทั โทรคมนาคมแห่งชาติ จากัด (มหาชน)
2) “ผูใ้ ช้บริ การ” หมายถึง ผูข้ อใช้บริ การ IDC ตามที่ระบุประเภทการใช้บริ การ และได้รับอนุมตั ิการให้บริ การจากผูใ้ ห้บริ การแล้ว
3) บริ การ Co-Location หมายถึง บริ การเช่าพื้นที่วางเซิร์ฟเวอร์ (อุปกรณ์) เป็ นการรับฝากเซิร์ฟเวอร์ของผูใ้ ช้บริ การ เพื่อเชื่อมต่อกับเครื อข่ายอินเตอร์เน็ต โดยผูใ้ ช้บริ การเป็ นผูจ้ ดั หาเครื่ องเซิร์ฟเวอร์ สาหรับ
ใช้บริ การ Co-Location ด้วยตนเอง
4) บริ การ Dedicated Server หมายถึง บริ การเช่าใช้เซิร์ฟเวอร์ เป็ นการรับฝากข้อมูลของผูใ้ ช้บริ การ บนเครื่ องเซิ ร์ฟเวอร์ของผูใ้ ห้บริ การ เพื่อเผยแพร่ ขอ้ มูลดังกล่าวบนเครื อข่ายอินเตอร์เน็ต กรรมสิ ทธิ์เครื่ อง
เซิร์ฟเวอร์ยงั เป็ นของผูใ้ ห้บริ การ เว้นแต่ผใู ้ ช้บริ การตกลงซื้อเครื่ องเซิร์ฟเวอร์ จากผูใ้ ห้บริ การ
5) บริ การ Hosting หมายถึง บริ การรับฝากข้อมูลเว็บไซด์ หรื อ Mail
6) อุปกรณ์ที่ผูใ้ ช้บริ การนามาติดตั้งเพื่อใช้งาน จะต้องอยูใ่ นพื้นที่ตามขนาดที่ระบุไว้ในสัญญาการให้บริ การ IDC เท่านั้น หากผูใ้ ช้บริ การจะเปลี่ยนอุปกรณ์ใช้งานดังกล่าว ต้องแจ้งผูใ้ ห้บริ การทราบเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร และได้รับความเห็นชอบจากผูใ้ ห้บริ การก่อน
7) ผูใ้ ช้บริ การจะเป็ นผูบ้ ารุ งรักษาอุปกรณ์ที่ผูใ้ ช้บริ การเป็ นผูจ้ ดั หา ไม่ว่าอุปกรณ์น้ นั จะเกิดเหตุขดั ข้องจากเหตุใดก็ตาม โดยผูใ้ ช้บริ การจะไม่เรี ยกร้องค่าใช้จ่ายจากผูใ้ ห้บริ การ และในการเข้ามาบารุ งรักษา
อุปกรณ์ในบริ เวณสถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ซ่ ึงเป็ นของผูใ้ ห้บริ การ ผูใ้ ช้บริ การต้องกระทาในเวลาทาการปกติของผูใ้ ห้บริ การ และผูใ้ ช้บริ การต้องแจ้งให้ผใู ้ ห้บริ การทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทาการ เว้นแต่
กรณีเหตุฉุกเฉิน ผูใ้ ห้บริ การจะอนุญาตให้เป็ นแต่ละกรณี
8) ห้ามผูใ้ ช้บริ การเผยแพร่ เว็บไซด์ที่เกี่ยวกับสื่ อลามก หรื อเนื้อหาส่อไปทางลามก เซ็กส์ ขายบริ การทางเพศ การพนันทุกประเภท หรื อเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หรื อขัดต่อความสงบเรี ยบร้อย หรื อศีลธรรม
อันดีของประชาชน รวมทั้งเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับ Hacker Warez Crack การเผยแพร่ ไวรัสหนอนอินเตอร์เน็ต โทรจัน หรื อซอฟท์แวร์ผิดกฎหมาย ละเมิดเครื่ องหมายการค้า ลิขสิ ทธิ์ หรื อทรัพย์สินทาง
ปัญญาของผูอ้ ื่นหรื อคณะบุคคลอื่นในทุกประเทศทัว่ โลก
9) ผูใ้ ช้บริ การต้องให้ความร่ วมมือกับหน่วยงานราชการ หรื อรัฐวิสาหกิจในการตรวจสอบเว็บไซด์
10) ผูใ้ ห้บริ การ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการแก้ไข Software หรื อ Script ของผูใ้ ช้บริ การ
11) ห้ามผูใ้ ช้บริ การใช้ Script หรื อโปรแกรมใดๆ ในการทางาน ในรู ปแบบ Attack หากผูใ้ ช้บริ การไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาในข้อนี้ ผูใ้ ช้บริ การต้องชดใช้ค่าเสี ยหายอันเกิดจากการกระทาดังกล่าวต่อบุคคลอื่น
และผูใ้ ห้บริ การไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ
12) ผูใ้ ช้บริ การต้องไม่นาการให้บริ การไปใช้ในทางที่ขดั ต่อกฎหมายไทย กฎหมายระหว่างประเทศ หรื อทาให้เกิดความวุ่นวายต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย์ บ้านเมือง หรื อ สังคมทัว่ ไปใน
ทุกประเทศ หากผูใ้ ช้บริ การไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาในข้อนี้ ผูใ้ ช้บริ การจะต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อความเสี ยหายที่เกิดขึ้นทุกประการ
13) หากข้อมูลภายในเว็บไซด์ของผูใ้ ช้บริ การเกิดข้อขัดข้องหรื อมีปัญหาในทุก ๆ กรณี ผูใ้ ช้บริ การตกลงว่าจะไม่เรี ยกร้องค่าเสี ยหายใด ๆ จากผูใ้ ห้บริ การ
14) ไฟล์ใดที่ผใู ้ ช้บริ การใช้งานอยู่ อาทิเช่น Website Files, Email Files, Database Files เป็ นต้น หากเกิดการติดไวรัส ไฟล์น้ นั อาจจะถูกลบออกจากระบบโดยอัตโนมัติ โดยผูใ้ ห้บริ การไม่ตอ้ งแจ้งให้ผูใ้ ช้บริ การ
ทราบล่วงหน้าและไม่ตอ้ งรับผิดชอบต่อความเสี ยหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น
15) บริ การ Hosting สามารถใช้บริ การโดยใช้ Password ของผูใ้ ช้บริ การ ดังนั้นผูใ้ ช้บริ การตกลงที่จะเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็ นความลับ ไม่ควรเปิ ดเผยให้ผอู ้ ื่นที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบโดยเด็ดขาด และ
ผูใ้ ช้บริ การยอมรับว่าการกระทาใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้ Password ของผูใ้ ช้บริ การ ผูใ้ ช้บริ การตกลงรับผิดชอบต่อการกระทารวมทั้งค่าใช้บริ การและความเสี ยหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด ไม่ว่าจะเกิดจากการกระทา
ของผูใ้ ช้บริ การเองหรื อจากบุคคลอื่น
16) ผูใ้ ช้บริ การต้องใช้ Software ตามที่ได้รับอนุญาตจากผูใ้ ห้บริ การเท่านั้น หากผูใ้ ช้บริ การไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาในข้อนี้ ผูใ้ ห้บริ การมีสิทธิที่จะกระทาการใด ๆ เพื่อแก้ไขความเสี ยหายนั้นทันที และผูใ้ ช้บริ การ
ต้องชดใช้ค่าเสี ยหายอันเกิดจากการกระทาดังกล่าวต่อผูใ้ ห้บริ การไม่ว่าด้วยกรณี ใด ๆ
17) ผูใ้ ห้บริ การมีสิทธิเข้าตรวจสอบระบบหรื ออุปกรณ์ได้ตลอดเวลา หากผูใ้ ห้บริ การมีเหตุอนั น่าเชื่อถือได้ว่าจะเกิดปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัยของระบบหรื ออุปกรณ์ที่จะเป็ นผลกระทบกับความปลอดภัย
ของระบบหรื ออุปกรณ์ของผูใ้ ห้บริ การ หรื อผูใ้ ช้บริ การรายอื่นโดยผูข้ อใช้บริ การต้องมอบ Root Password ให้ทนั ทีที่ผูใ้ ห้บริ การร้องขอ
18) ผูใ้ ช้บริ การ ต้องระบุชื่อเจ้าหน้าที่ หรื อตัวแทนพร้อมที่อยู่และเบอร์ โทรศัพท์ ทีส่ ามารถติดต่อได้ให้ผูใ้ ห้บริ การทราบในวันที่ยื่นแบบคาขอใช้บริ การ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่หรื อตัวแทน ผูใ้ ช้บริ การ
ต้องแจ้งให้ผใู ้ ห้บริ การทราบเป็ นหนังสื อทันที
19) ผูใ้ ช้บริ การยินยอมให้ผูใ้ ห้บริ การนาข้อมูลวิเคราะห์ หรื อสถิติขอ้ มูลการใช้บริ การของผูใ้ ช้บริ การ เพื่อใช้ในกิจการของผูใ้ ห้บริ การได้ โดยมิตอ้ งบอกกล่าวให้ผูใ้ ช้บริ การทราบล่วงหน้า
20) ผูใ้ ช้บริ การต้องชาระค่าบริ การและ/หรื อค่าธรรมเนียมตามที่ผูใ้ ห้บริ การได้แจ้งใบแจ้งค่าใช้บริ การภายใน 15 วันนับตั้งแต่ได้รับใบแจ้งค่าใช้บริ การ
21) กรณี ผใู ้ ช้บริ การค้างชาระหนี้ ตามข้อ 20 สองงวดติดต่อกัน ผูใ้ ห้บริ การมีสิทธิระงับการให้บริ การตามที่เรี ยกเก็บบนใบแจ้งค่าใช้บริ การได้ทนั ที
22) อัตราค่าใช้บริ การอาจปรับขึ้น-ลงได้ ตามอัตราที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกาหนด
23) ผูใ้ ช้บริ การต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการให้บริ การ IDC ของผูใ้ ห้บริ การที่ใช้อยูใ่ นปัจจุบนั และที่จะมีข้ นึ ในอนาคต ทั้งนี้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่จะมีข้ ีนในอนาคต
ผูใ้ ห้บริ การจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบล่วงหน้า
24) ผูใ้ ห้บริ การสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงสถานที่ที่ให้บริ การ โดยผูใ้ ห้บริ การจะแจ้งให้ ผูใ้ ช้บริ การทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน และผูใ้ ช้บริ การยินยอมที่จะไม่เรี ยกค่าเสี ยหายและ/หรื อค่าใช้จ่ายใด ๆ
จากผูใ้ ห้บริ การ
25) บรรดาหนังสื อ จดหมาย คาบอกกล่าวใด ๆ ของผูใ้ ห้บริ การซึ่งส่งไปยังผูใ้ ช้บริ การ ณ สถานที่ส่งใบแจ้งค่าใช้บริ การ ให้ถือว่าผูใ้ ช้บริ ก ารได้รับโดยชอบแล้ว
26) หากผูใ้ ช้บริ การปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ งของสัญญานี้ ผูใ้ ห้บริ การมีสิทธิงดการให้บริ การและ/หรื อเลิกสัญญาบริ การก็ได้ โดยในการบอกเลิกสัญญาผูใ้ ห้บริ การจะแจ้งเหตุแห่ งการบอกเลิกสัญญา
ให้ผใู ้ ช้บริ การทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน โดยผูใ้ ช้บริ การยอมรับว่าการกระทาใด ๆ อันเนื่องมาจากการเลิกสัญญาตามข้อนี้ไม่เป็ นการล่วงละเมิดต่อผูใ้ ช้บริ การประการใด และผูใ้ ช้บริ การยังคงต้อง
มีภาระผูกพันที่จะต้องชาระค่าบริ การที่คา้ งอยู่ให้ครบถ้วนด้วย
27) กรณี ที่ผูใ้ ช้บริ การไม่ประสงค์จะใช้บริ การ ผูใ้ ช้บริ การต้องแจ้งบอกเลิกการใช้บริ การต่อผูใ้ ห้บริ การทราบล่วงหน้าเป็ น ลายลักษณ์อกั ษรไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
28) เมื่อมีการยกเลิกการใช้บริ การ ผูใ้ ห้บริ การสงวนสิ ทธิ์ในการลบข้อมูลของผูใ้ ช้บริ การ ซึ่งฝากไว้ในระบบของผูใ้ ห้บริ การทั้งหมดได้ทนั ที และผูใ้ ช้บริ การต้องนาอุปกรณ์ของผูใ้ ช้บริ การกลับคืน ภายใน 15 วัน
นับจากวันสิ้นสุดการใช้บริ การ มิฉะนั้นผูใ้ ห้บริ การจะไม่รับผิดชอบต่อความเสี ยหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่ออุปกรณ์ของผูใ้ ช้บริ การ และผูใ้ ช้บริ การต้องชาระค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้น (ถ้ามี) ให้แก่ผใู ้ ห้บริ การ
29) ผูใ้ ช้บริ การ ต้องปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 โดยเคร่ งครัด
ข้าพเจ้าได้ทราบรายละเอียด และเงื่อนไขของผูใ้ ห้บริ การ ที่ปรากฏข้างต้นโดยตลอดแล้ว และยินยอมผูกพันและปฏิบตั ิตามสัญญาบริ การ IDC ทุกประการ โดยให้ถือว่าเอกสารฉบับนี้เป็ นสัญญาผูกพัน
ในการใช้บริ การของข้าพเจ้า
ลงชื่อ......................................................................ผูข้ อใช้บริ การ
ตัวบรรจง (................................................................) วันที่ ........../........../........
ลงชื่อ......................................................................อนุมตั ิ (ผูใ้ ห้บริ การ)
ตัวบรรจง (................................................................)
ตาแหน่ง

...........................................................

วันที่........../........../........

