89/2 หมู 3 ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
ทะเบียนเลขที่ 0107545000161 เลขประจําตัวผูเสียภาษี 3030459466

เลขที่คําขอ.......................................

คําขอ/สัญญาบริการ TOT IDC (Internet Data Center)
(โปรดกรอกรายละเอียดและทําเครื่องหมาย 9 เลือกบริการที่ทานตองการ)
1.

ชื่อและรายละเอียดผูขอใชบริการ

5.

ระยะเวลาการใชบริการ

บุคคลธรรมดา
ชื่อ นาย/นาง/น.ส. ..............................................นามสกุล..........................................................
เลขประจําตัวประชาชนหรือ เลขหนังสือเดินทาง (Passport No.)

รายเดือน
F รายป
F ชั่วคราว ระยะเวลา .................... เดือน
เริ่มตั้งตน....................................................
สิ้นสุด ........................................................

F

FFFFFFFFFFFFF

นิติบุคคล
ชื่อนิติบุคคล ...............................................................................................................................
โดย ............................................................................................................. (ผูมีอํานาจลงนาม)
ประเภทธุรกิจ.......................................................ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่.................................
เลขประจําตัวผูเสียภาษี F F F F F F F F F F
ที่อยูตาม ภ.พ.20 ........................................................................................................................
...................................................................................................................................................
วันที่จัดตั้งบริษัท .............................................................. โทรศัพท ........................................
โทรสาร .............................................. Website …………………..………………………….
2.

ที่อยู

6.

สถานที่สงใบแจงคาใชบริการ
F

ตามขอ 2

F

อื่น ๆ โปรดระบุ

เลขที่............หมูที่............หมูบาน/อาคาร.........................ซอย.......................................
ถนน.................................ตําบล/แขวง................................... อําเภอ/เขต......................
จังหวัด.......................... รหัสไปรษณีย ................. โทรศัพท .......................................
7.

ผูขอใชบริการตกลงถือวา คําขอนี้ เปนสัญญาบริการ TOT IDC ทันที
เมื่อผูใหบริการตกลงใหบริการแกผูขอใชบริการ

เลขที่............หมูที่............หมูบาน/อาคาร.................................ซอย.............................................
8.
หลักฐานในการขอใชบริการ
ถนน.................................ตําบล/แขวง................................... อําเภอ/เขต.....................................
จังหวัด......................................... รหัสไปรษณีย ................. โทรศัพท ....................................... ใหแนบหลักฐานพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง และประทับตราบริษัท (ถามี) ดังนี้
โทรศัพท (บาน) .......................................... โทรศัพท (ที่ทํางาน) ............................................... F บุคคลธรรมดา
o สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ สําเนาทะเบียนบาน
โทรศัพท (มือถือ) ..................................................... โทรสาร......................................................
o กรณีบุคคลตางดาวใหแนบหลักฐานสําเนาหนังสือเดินทาง หรือ ใบอนุญาตทํางาน
Email address ………..............................................................................................................….
F นิติบุคคล
3.
ชื่อและสถานที่ติดตอ (Contact person)
o สําเนาหนังสือรับรองการเปนนิติบุคคลที่มีกําหนดไมเกิน 180 วัน
o หนังสือมอบอํานาจใหกระทําการแทนนิติบุคคล
ชื่อ นาย/นาง/น.ส. ........................................................นามสกุล....................................................
o สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล
เลขประจําตัวประชาชน F F F F F F F F F F F F F
o สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล
วัน/เดือน/ปเกิด .........../............/........... อาชีพ ..............................................................................
o สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ภ.พ.20) (ถามี)
สิทธิที่ไดรับเปนผูดําเนินการแทน ..................................................................................................
ที่อยู F ตามขอ 2
F อื่น ๆ โปรดระบุ
เลขที่............หมูที่............หมูบาน/อาคาร...........................................ซอย.....................................
ถนน.............................................. ตําบล/แขวง..............................................................................
อําเภอ/เขต................................... จังหวัด............................................ รหัสไปรษณีย ...................
โทรศัพท ............................. .........................................................................................................
4.

ประเภทการใชบริการ
F 4.1 Co-Location บริการรับฝาก Server
ประเภท F PC Server F 1 U F 2 U F 5 U F ¼ Rack
F ½ Rack
F Full Rack
F อื่น ๆ ระบุ....................
F 4.2 Dedicated server บริการใหเชาใช Server
ประเภท F PC Server F 1 U F 2 U F 5 U F ¼ Rack
F ½ Rack
F Full Rack
F อื่น ๆ ระบุ....................
F 4.3 Hosting
ประเภท F Web Hosting จํานวน ............................................ MB.
F OS. Windows F OS. Linux
ประเภท F Mail Hosting จํานวน ............................................ MB.
F 4. 4 จดโดเมนเนม ชื่อโดเมนเนมที่ตองการ
F 4.5 อื่น ๆ ....................................................................................................................

รายละเอียดการชําระเงิน
คาติดตั้ง ........................................... บาท
อื่น ๆ ................................................ บาท
เลขที่ใบเสร็จรับเงิน .................................

คาจดโดเมนเนม................................ บาท
รวมเงิน ............................................ บาท
วันที่ชําระเงิน .....................................

สําหรับเจาหนาที่
รหัสลูกคา (Account ID) …......................................
ชื่อผูรับคําขอใชบริการ ...................................โทรศัพท .........................
หนวยงาน ....................................... (ศูนยบริการลูกคาที่รับผิดชอบพื้นที่บริการ)
หมายเลขบริการ TOT IDC ....................................................................
วันที่เริ่มใชบริการ (Activate) ………………………………….……….

ลงชือ่ ......................................................................ผูขอใชบริการ

สัญญาบริการ TOT IDC (Internet Data Center)
1) “ผูใหบริการ” หมายถึง บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
2) “ผูใ ชบริการ” หมายถึง ผูขอใชบริการ TOT IDC ตามที่ระบุประเภทการใชบริการ และไดรับอนุมัติการใหบริการจากผูใหบริการแลว
3) บริการ Co-Location หมายถึง บริการเชาพื้นที่วางเซิรฟเวอร (อุปกรณ) เปนการรับฝากเซิรฟเวอรของผูใชบริการ เพือ่ เชื่อมตอกับเครือขายอินเตอรเน็ต โดยผูใชบริการเปนผูจัดหาเครือ่ งเซิรฟเวอร สําหรับ
ใชบริการ Co-Location ดวยตนเอง
4) บริการ Dedicated Server หมายถึง บริการเชาใชเซิรฟเวอร เปนการรับฝากขอมูลของผูใชบริการ บนเครื่องเซิรฟเวอรของผูใหบริการ เพื่อเผยแพรขอมูลดังกลาวบนเครือขายอินเตอรเน็ต กรรมสิทธิ์เครื่อง
เซิรฟเวอรยังเปนของผูใ หบริการ เวนแตผูใชบริการตกลงซื้อเครื่องเซิรฟเวอรจากผูใหบริการ
5) บริการ Hosting หมายถึง บริการรับฝากขอมูลเว็บไซด หรือ Mail
6) อุปกรณที่ผูใชบริการนํามาติดตั้งเพื่อใชงาน จะตองอยูในพื้นที่ตามขนาดที่ระบุไวในสัญญาการใหบริการ TOT IDC เทานั้น หากผูใชบริการจะเปลี่ยนอุปกรณใชงานดังกลาว ตองแจงผูใหบริการทราบ
เปนลายลักษณอักษร และไดรับความเห็นชอบจากผูใหบริการกอน
7) ผูใชบริการจะเปนผูบาํ รุงรักษาอุปกรณที่ผูใชบริการเปนผูจัดหา ไมวาอุปกรณนนั้ จะเกิดเหตุขัดของจากเหตุใดก็ตาม โดยผูใชบริการจะไมเรียกรองคาใชจา ยจากผูใหบริการ และในการเขามาบํารุงรักษา
อุปกรณในบริเวณสถานที่ติดตัง้ อุปกรณซึ่งเปนของผูใหบริการ ผูใชบริการตองกระทําในเวลาทําการปกติของผูใหบริการ และผูใชบริการตองแจงใหผูใหบริการทราบลวงหนาอยางนอย 1 วันทําการ เวนแต
กรณีเหตุฉุกเฉิน ผูใหบริการจะอนุญาตใหเปนแตละกรณี
8) หามผูใชบริการเผยแพรเว็บไซดที่เกี่ยวกับสื่อลามก หรือเนื้อหาสอไปทางลามก เซ็กส ขายบริการทางเพศ การพนันทุกประเภท หรือเนือ้ หาที่ไมเหมาะสม หรือขัดตอความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรม
อันดีของประชาชน รวมทั้งเว็บไซตที่เกี่ยวกับ Hacker Warez Crack การเผยแพรไวรัสหนอนอินเตอรเน็ต โทรจัน หรือซอฟทแวรผดิ กฎหมาย ละเมิดเครื่องหมายการคา ลิขสิทธิ์ หรือทรัพยสินทาง
ปญญาของผูอนื่ หรือคณะบุคคลอื่นในทุกประเทศทั่วโลก
9) ผูใชบริการตองใหความรวมมือกับหนวยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจในการตรวจสอบเว็บไซด
10) ผูใหบริการ ขอสงวนสิทธิ์ในการแกไข Software หรือ Script ของผูใชบริการ
11) หามผูใชบริการใช Script หรือโปรแกรมใดๆ ในการทํางาน ในรูปแบบ Attack หากผูใ ชบริการไมปฏิบัติตามสัญญาในขอนี้ ผูใชบริการตองชดใชคาเสียหายอันเกิดจากการกระทําดังกลาวตอบุคคลอื่น
และผูใหบริการไมวาดวยกรณีใด ๆ
12) ผูใชบริการตองไมนาํ การใหบริการไปใชในทางที่ขัดตอกฎหมายไทย กฎหมายระหวางประเทศ หรือทําใหเกิดความวุนวายตอสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย บานเมือง หรือ สังคมทั่วไปใน
ทุกประเทศ หากผูใชบริการไมปฏิบัติตามสัญญาในขอนี้ ผูใชบริการจะตองเปนผูรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกประการ
13) หากขอมูลภายในเว็บไซดของผูใชบริการเกิดขอขัดของหรือมีปญหาในทุก ๆ กรณี ผูใชบริการตกลงวาจะไมเรียกรองคาเสียหายใด ๆ จากผูใหบริการ
14) ไฟลใดที่ผูใชบริการใชงานอยู อาทิเชน Website Files, Email Files, Database Files เปนตน หากเกิดการติดไวรัส ไฟลนนั้ อาจจะถูกลบออกจากระบบโดยอัตโนมัติ โดยผูใหบริการไมตองแจงใหผูใชบริการ
ทราบลวงหนาและไมตองรับผิดชอบตอความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึน้
15) บริการ Hosting สามารถใชบริการโดยใช Password ของผูใชบริการ ดังนั้นผูใชบริการตกลงที่จะเก็บรักษาขอมูลดังกลาวไวเปนความลับ ไมควรเปดเผยใหผูอื่นที่ไมมีสวนเกี่ยวของทราบโดยเด็ดขาด และ
ผูใชบริการยอมรับวาการกระทําใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต Password ของผูใชบริการ ผูใชบริการตกลงรับผิดชอบตอการกระทํารวมทัง้ คาใชบริการและความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด ไมวาจะเกิดจากการกระทํา
ของผูใชบริการเองหรือจากบุคคลอื่น
16) ผูใชบริการตองใช Software ตามที่ไดรับอนุญาตจากผูใหบริการเทานั้น หากผูใชบริการไมปฏิบัติตามสัญญาในขอนี้ ผูใหบริการมีสิทธิที่จะกระทําการใด ๆ เพื่อแกไขความเสียหายนั้นทันที และผูใชบริการ
ตองชดใชคาเสียหายอันเกิดจากการกระทําดังกลาวตอผูใหบริการไมวาดวยกรณีใด ๆ
17) ผูใหบริการมีสิทธิเขาตรวจสอบระบบหรืออุปกรณไดตลอดเวลา หากผูใหบริการมีเหตุอนั นาเชือ่ ถือไดวา จะเกิดปญหาเกี่ยวกับความปลอดภัยของระบบหรืออุปกรณที่จะเปนผลกระทบกับความปลอดภัย
ของระบบหรืออุปกรณของผูใหบริการ หรือผูใ ชบริการรายอื่นโดยผูข อใชบริการตองมอบ Root Password ใหทันทีที่ผูใหบริการรองขอ
18) ผูใชบริการ ตองระบุชอื่ เจาหนาที่ หรือตัวแทนพรอมทีอ่ ยูและเบอรโทรศัพท ที่สามารถติดตอไดใหผูใหบริการทราบในวันที่ยื่นแบบคําขอใชบริการ ถามีการเปลี่ยนแปลงเจาหนาที่หรือตัวแทน ผูใชบริการ
ตองแจงใหผูใหบริการทราบเปนหนังสือทันที
19) ผูใชบริการยินยอมใหผูใหบริการนําขอมูลวิเคราะห หรือสถิติขอมูลการใชบริการของผูใชบริการ เพื่อใชในกิจการของผูใหบริการได โดยมิตองบอกกลาวใหผูใชบริการทราบลวงหนา
20) ผูใชบริการตองชําระคาบริการและ/หรือคาธรรมเนียมตามที่ผูใหบริการไดแจงใบแจงคาใชบริการภายใน 15 วันนับตั้งแตไดรับใบแจงคาใชบริการ
21) กรณีผูใชบริการคางชําระหนีต้ ามขอ 20 สองงวดติดตอกัน ผูใหบริการมีสิทธิระงับการใหบริการตามที่เรียกเก็บบนใบแจงคาใชบริการไดทันที
22) อัตราคาใชบริการอาจปรับขึ้น-ลงได ตามอัตราที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติกําหนด
23) ผูใชบริการตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการใหบริการ TOT IDC ของผูใหบริการที่ใชอยูในปจจุบันและที่จะมีขึ้นในอนาคต ทัง้ นีห้ ลักเกณฑและเงือ่ นไขที่จะมีขี้นในอนาคต
ผูใหบริการจะประชาสัมพันธใหทราบลวงหนา
24) ผูใหบริการสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสถานที่ที่ใหบริการ โดยผูใหบริการจะแจงให ผูใชบริการทราบลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน และผูใชบริการยินยอมทีจ่ ะไมเรียกคาเสียหายและ/หรือคาใชจา ยใด ๆ
จากผูใหบริการ
25) บรรดาหนังสือ จดหมาย คําบอกกลาวใด ๆ ของผูใหบริการซึ่งสงไปยังผูใชบริการ ณ สถานที่สงใบแจงคาใชบริการ ใหถอื วาผูใชบริการไดรับโดยชอบแลว
26) หากผูใชบริการปฏิบัตผิ ิดเงื่อนไขขอใดขอหนึง่ ของสัญญานี้ ผูใหบริการมีสิทธิงดการใหบริการและ/หรือเลิกสัญญาบริการก็ได โดยในการบอกเลิกสัญญาผูใหบริการจะแจงเหตุแหงการบอกเลิกสัญญา
ใหผูใชบริการทราบลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน โดยผูใชบริการยอมรับวาการกระทําใด ๆ อันเนือ่ งมาจากการเลิกสัญญาตามขอนี้ไมเปนการลวงละเมิดตอผูใชบริการประการใด และผูใชบริการยังคงตอง
มีภาระผูกพันที่จะตองชําระคาบริการที่คางอยูใ หครบถวนดวย
27) กรณีที่ผูใชบริการไมประสงคจะใชบริการ ผูใชบริการตองแจงบอกเลิกการใชบริการตอผูใ หบริการทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 30 วัน
28) เมื่อมีการยกเลิกการใชบริการ ผูใหบริการสงวนสิทธิ์ในการลบขอมูลของผูใชบริการ ซึ่งฝากไวในระบบของผูใหบริการทั้งหมดไดทันที และผูใชบริการตองนําอุปกรณของผูใชบริการกลับคืน ภายใน 15 วัน
นับจากวันสิ้นสุดการใชบริการ มิฉะนั้นผูใหบริการจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใด ๆ ทีอ่ าจเกิดขึ้นตออุปกรณของผูใชบริการ และผูใชบริการตองชําระคาใชจายใดๆ ที่เกิดขึ้น (ถามี) ใหแกผูใหบริการ
29) ผูใชบริการ ตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ วาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 โดยเครงครัด
ขาพเจาไดทราบรายละเอียด และเงื่อนไขของผูใหบริการ ที่ปรากฏขางตนโดยตลอดแลว และยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามสัญญาบริการ TOT IDC ทุกประการ โดยใหถือวาเอกสารฉบับนี้เปนสัญญา
ผูกพันในการใชบริการของขาพเจา
ลงชือ่ ......................................................................ผูขอใชบริการ
ตัวบรรจง (................................................................) วันที่ ........../........../........
ลงชือ่ ......................................................................อนุมัติ (ผูใหบริการ)
ตัวบรรจง (................................................................)
ตําแหนง ...........................................................

วันที่........../........../........

