บริษ

กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)

99 หมู 3 ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ10210-0298

CAT Telecom Public Company Limited

เลขประจําตัวผูเสียภาษี 3-0305-6726-0

คําขอใชบริการ CAT IDC (Internet Data Center)
( โปรดกรอกรายละเอียดและทําเครื่องหมาย ; เลือกบริการที่ทานตองการ )
1. ขอมูลผูใชบริการ (Customer Information)

บุคคลธรรมดา
ชื่อ-สกุล : …................................................................................................................................
เลขบัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง :
นิติบุคคล

5. ประเภทบริการ ( Type of service )
IDC ( BKK)
CDC ( Province ……………. )
5.1 Co-Location
1 U/ Server
2 U / Server
3 U / Server
4 U / Server
5 U / Server
6 U / Server
1/4 Rack
1/3Rack
1/2Rack
Full Rack …. Rack
Rack Customer Model ….....................................
5.2 Cage Co-Location
1 Rack / Cage
3 Racks / Cage

ชื่อหนวยงาน : .............................................................................................................................

5.3 Suite Co-Location
VIP 1 (5 Racks)
VIP 3 (7 Racks)
5.4 Dedicated Web Server
5.4.1 Customer Server
5.4.2 CAT Server

โดย …............................................................................................................(ผูมีอํานาจลงนาม)
ประเภทธุรกิจ...................................................ทะเบียนนิติบุคคลเลขที.่ ......................................
วันที่จดทะเบียน ...../ …./ .... เลขประจําตัวผูเสียภาษี
2. ที่อยู (Address)
ที่อยูเลขที่ : …...............อาคาร/หมูบาน …......................................ซอย ...................................
ถนน …....................................................... ตําบล/แขวง.............................................................
อําเภอ/ เขต …......................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย......................
โทรศัพท : …....................................................... โทรสาร : …..................................................

3. สถานที่ในการจัดสงใบแจงหนี้ (Place the shipping invoice)

ตามที่อยูขางตน (2)

ที่อยูเลขที่ : …...............อาคาร/หมูบาน …......................................ซอย ...................................
ถนน …....................................................... ตําบล/แขวง.............................................................
อําเภอ/ เขต …......................................จังหวัด...............................................รหัส......................
4. ผูประสานงาน (Contract point)
1. ชื่อ-สกุล : ….........................................................................................................................
เลขบัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง :
โทรศัพท : ….........................................................../...................................................................
E-mail : …...................................................................................................................................
2. ชื่อ-สกุล : …..........................................................................................................................
เลขบัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง :
โทรศัพท : ….........................................................../...................................................................
E-mail : …..................................................................................................................................

5 U/6 U

5.5 Share Web Hosting
Plan A – Startup Plan
Plan B – Standard Plan
Plan C - S-Biz
Plan D – M-Biz
5.6 Virtual Private Service (VPS)
Basic Spec …………………………. Advance Spec ……………..………..
5.7 E-Mail Hosting บุคคลทั่วไป
ภาครัฐ
Plan 1 GB
Plan 3 GB
จํานวน ……….. Unit (1Unit/10Account)
5.8 บริการอื่นๆ
บริการจดทะเบียน Domain Name : ..........................................................................
บริการรับฝาก Domain Record กับ DNS Server จํานวน ………… Domain
6. Additional Features
6.1 Co-Location / Dedicated
จํานวน
Extra Port 10/100 Mbps
Port
Extra Port 10/100/1000 Mbps [ UTP Optic]
Port
Extra IP
IP
Extra IP Firewall
IP
Load Balance Service
Port
Database …................................................... call
6.2 Virtual Private Service (VPS)
Memory 128 MB (1 unit)
Unit
Disk Space 5 GB (1 unit)
Unit
Unit
Control Panel Plesk 10 Domain (1 unit)
6.3 Share Web Hosting
Disk Space/50 MB (1 unit)
Unit
E-mail /10 Account (1Account/30 MB) (1 unit)
Unit
Database ….................................................... call
6.4 Email Hosting
Additional Disk space (1GB/ Year)
GB
Additional e-mail (1 E-mail Account/Year)
Account
f

E-mail: …..................................................... Website: …..........................................................

VIP 2 (8 Racks)
VIP 4 (7 Racks)
Windows
Linux
1 U/2 U
3 U/ 4U
Basic
Advance

7. หลักฐานในการขอใชบริการ (Credentials for Application)
ใหแนบเอกสารหลักฐานพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง ดังนี้ :
กรณีบุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
สําเนาทะเบียนบาน
กรณีนิติบุคคล
สําเนาหนังสือรับรองการเปนนิติบุคคลที่มีอายุไมเกิน 3 เดือนนับจากวันที่ออก
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล
หนังสือมอบอํานาจ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจ
สําเนาหนังสือเดินทาง กรณีเปนชาวตางชาติ
หนังสือรับรองภาษีมูลคาเพิ่ม (ภพ 20)
หมายเหตุ : กรณีมอบอํานาจ ใหแนบหลักฐานสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบ
อํานาจ และผูรับมอบอํานาจ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
8.เงื่อนไขทั่วไป (General Conditions)
1. เวนแตจะไดกําหนดไวโดยชัดเจนในเงื่อนไขเฉพาะแตละบริการ ใหเงื่อนไข
ทั่วไปใชสําหรับทุกบริการตามคําขอใชบริการนี้
2. ระยะเวลาการใชบริการอยางนอย 1 ป โดยไมรวมระยะเวลาระหวางที่
ผูใชบริการใชสิทธิขอระงับบริการชั่วคราว ทั้งนี้ หากระยะเวลาการใชบริการตกลงเปนอยางอื่น
ผูใหบริการ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเปนกรณีไป
3. กรณีใชบริการชั่วคราว จะคิดอัตราคาใชบริการในอัตรา 130% ของอัตราคาใช
บริการรายเดือนปกติ และคิดคาบริการขั้นต่ําหนึ่งเดือน แมจะขอใชบริการไมครบ 1 เดือน
หากใชเปนระยะเวลาที่เปนเศษของเดือน ใหปดขึ้นเปนเต็มเดือน ไมมีการคิดแบบรายวัน
4. หากผูใชบริการเลิกใชบริการกอนครบกําหนดระยะเวลาที่ไดตกลงไวตาม
ขอตกลง ผูใชบริการตกลงชําระคาปรับในอัตรา 20% ของอัตราคาใชบริการรายเดือนตาม
ระยะเวลาที่เหลือ
5. หากผูใชบริการไมประสงคจะใชบริการนี้ตอไป ผูใชบริการจะตองแจงให
บริษัททราบเปนลายลักษณอักษรลวงหนาอยางนอย 15 วัน กอนครบกําหนดระยะเวลาที่ระบุ
ในคําขอใชบริการ
6. เมื่อครบกําหนดแลวหากผูใชบริการมิไดบอกเลิกสัญญา ใหถือขอตกลงนี้มีผล
บังคับใชตอไปอีกคราวละ 1 ป
7. ในกรณีบริษัทระงับการใหบริการ หรือสัญญานี้สิ้นสุดลงอันเนื่องมาจากเหตุที่
ผูใชบริการตองรับผิดชอบ ผูใชบริการจะตองชําระคาใชบริการใหแกบริษัทตามระยะเวลาที่
เหลืออยูจนครบถวน
9. ขอตกลง และเงื่อนไข (Terms and Conditions)
ขาพเจาไดรับทราบ และเขาใจขอตกลง และเงื่อนไขการใชบริการรวมถึงอัตรา
คาบริการ และเอกสารแนบทายซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของคําขอใชบริการฉบับนี้ และ
ขาพเจาขอรับรองวารายละเอียดที่ระบุในคําขอฉบับนี้เปนความจริงถูกตอง และตกลงที่
จะปฏิบัติตามขอตกลง เงื่อนไข การใชบริการดังกลาวทุกประการ
ลงชื่อ ……………………………………… ผูขอใชบริการ
ตัวบรรจง (…………………….……………………………)
………..…./………..…./…………...
10. กรณีที่ผูใชบริการมิไดเปนผูยื่นคําขอดวยตนเอง
ขาพเจามอบหมายให (I authorize) …………………………………… เปนผูยื่นคําขอ
แทนขาพเจา (to apply for the service on my behalf)
ลงชื่อ ……………………………………. . ผูมอบอํานาจ
ตัวบรรจง ……………………………...
ลงชื่อ ……………………………………. . ผูรับมอบอํานาจ
ตัวบรรจง ……………………………...

สําหรับเจาหนาที่บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) เทานั้น
ระยะเวลาการใชบริการ
ชั่วคราว …….. เดือน
1 ป
มากกวา 1 ป ระบุ …………
ประสงคใชงานตั้งแตวันที่ …..............................................................................................
หลักประกันการใชเครื่อง/อุปกรณ
เงินสด
หนังสือค้ําประกันธนาคาร

พันธบัตรรัฐบาล

จํานวนเงิน ……………………………………………….. บาท
เลมที่ ……………… เลขที่ …..…………… วันที่ …………
อัตราคาใชบริการ
1. คาบริการแรกเขา
เปนเงิน ………………………………. บาท
2. คาบริการรายเดือน
เปนเงิน ………………………………. บาท
3. อื่นๆ
เปนเงิน ………………………………. บาท
รวมเปนเงิน ………………………………. บาท
(รวมเปนเงินทั้งสิ้น ……………………………………………………………....บาท)
Sale ID No. ………………..……… Account ID No. ……………………….
ไดตรวจสอบหลักฐานของผูใชบริการแลว การใหบริการมีกําหนดระยะเวลา
ตั้งแตวันที่….....เดือน…..…….พ.ศ. …….. จนถึงวันที่……..เดือน……..….พ.ศ. ……..
ลงชื่อ ….……………………………. ผูรับคําขอ/ผูตรวจสอบหลักฐาน
(
)
วันที่ ……/………./………..
ลงชื่อ ……………………………..ผูแจงบริการ
(
)
วันที่ ……/………./………..

*********************************************************

บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
CAT Telecom Public Company Limited
ข้ อตกลงและเงื3อนไขการใช้ บริการ CAT-IDC
ข้อตกลงนี2ใช้บงั คับระหว่าง บริ ษทั กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (ซึงต่อไปนี2เรี ยกว่า “บริ ษทั ”) กับผูข้ อใช้บริ การทีระบุไว้ตามข้อตกลงนี2 (ซึงต่อไปนี2เรี ยกว่า
“ผูใ้ ช้บริ การ”) โดยผูใ้ ช้บริ การยินยอมผูกพันและปฏิบตั ิตามข้อตกลงและเงือนไขดังต่อไปนี2

เงือ3 นไขทั3วไปสํ าหรับบริการ CAT-IDC ทุกประเภท
1.

ผูใ้ ช้บริ การจะต้องไม่ใช้บริ การไปในทางทีผิดกฎหมายหรื อขัดต่อความสงบเรี ยบร้อยหรื อศีลธรรมอันดีของประชาชน รวมทั2งต้องไม่กระทําการอย่างหนึงอย่างใดดังต่อไปนี2
1.1 เป็ นแหล่งกระจายไวรัสคอมพิวเตอร์ หนอนคอมพิวเตอร์ Spyware, Adware, Trojan horse หรื อเป็ นแหล่งทีใช้ในการเจาะหรื อโจมตีระบบอืนๆ
1.2 เป็ นแหล่งทีใช้ในการทํา Phishing เพือแอบขโมยข้อมูลของผูอ้ ืน
1.3 ให้บริ การทีเกียวข้องกับซอฟท์แวร์ และข้อมูลทีละเมิดลิขสิ ทธิ[
1.4 ให้บริ การในลักษณะทีเป็ น Peer to Peer เช่น BitTorrent เป็ นต้น
1.5 ให้บริ การเว็บไซต์ทีนําเสนอสิ งผิดกฎหมายหรื อผิดศีลธรรม หรื อขัดต่อความสงบเรี ยบร้อยของประชาชน ในทีนี2รวมถึงสื อลามกอนาจาร การขายบริ การทางเพศ การทํา
ให้ผอู ้ ืนเสี ยหาย การพนันทุกประเภท รวมถึงการเชือมต่อไปยังเว็บไซต์ลกั ษณะนี2ดว้ ย
1.6 ให้บริ การ Camfrog สําหรับเผยแพร่ สือลามกอนาจาร รวมถึงการกระทําทีไม่เหมาะสมต่างๆ
1.7 เป็ นแหล่งเผยแพร่ รูปภาพของผูอ้ ืน และภาพนั2นเป็ นภาพทีเกิดจากการตัดต่อหรื อดัดแปลงด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรื อวิธีการอืนใดทีจะทําให้ผอู ้ ืนนั2นเสี ยชือเสี ยง
ถูกดูหมิน ถูกเกลียดชัง หรื อได้รับความอับอาย
1.8 เป็ นแหล่งทีใช้ในการทํา Commercial Mass E-mailing หรื อ "Spamming" ไม่วา่ กรณีใดๆ ทั2งสิ2 น การส่ งโฆษณาไปยังอีเมล์ผอู ้ ืนโดยผูอ้ ืนไม่ได้ขอ หรื อ ส่ งไปยัง
Newsgroups User การส่ งอีเมล์โดยใช้ทีอยูส่ ่ งกลับทีไม่มีจริ งทางด้านธุรกิจ การส่ งข้อความลูกโซ่ เพือจะทําให้เกิดการตอบกลับจํานวนมาก และการส่ งข้อความซํ2าๆ เดิมๆ
ไปยังผูอ้ ืน เป็ นต้น
1.9 ผูใ้ ช้บริ การจะต้องไม่ให้บริ การทีเกียวข้องกับซอฟท์แวร์ผิดกฎหมายทุกประเภทรวมไปถึงนามสกุลไฟล์ อืนๆ ทีพยายามหลบเลียงด้วย การใช้อุปกรณ์ โปรแกรมหรื อ
ข้อมูลทีไม่ได้รับอนุ ญาตจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ และการละเมิดเครื องหมายการค้า ลิขสิ ทธิ[ หรื อทรัพย์สินทางปัญญาของผูอ้ ืนหรื อคณะบุคคลอืนในทุกประเทศทัวโลก
1.10 เป็ นแหล่งทํากิจกรรมใดๆ ทีก่อให้เกิดการฝ่ าฝื นกฎหมายไทย หรื อกฎหมายระหว่างประเทศ หรื อทําให้เกิดความวุน่ วายต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ หรื อ
สังคมทัวไป ในทุกประเทศ
2. บริ ษทั มีสิทธิ[ระงับการให้บริ การชัวคราวได้ทนั ที โดยไม่จาํ เป็ นต้องแจ้งให้ผูใ้ ช้บริ การทราบล่วงหน้าในกรณี ต่อไปนี2
2.1 ผูใ้ ช้บริ การถึงแก่ความตายหรื อผูใ้ ช้บริ การเป็ นนิ ติบุคคลเลิกกิจการ หรื อผูใ้ ช้บริ การถูกศาลมีคาํ สังยึดหรื ออายัดทรัพย์หรื อถูกพิทกั ษ์ทรัพย์
2.2 เกิดเหตุสุดวิสัยขึ2นแก่บริ ษทั
2.3 ผูใ้ ช้บริ การใช้เอกสารหรื อข้อมูลปลอมในการขอใช้บริ การ
2.4 ผูใ้ ช้บริ การใช้บริ การอย่างผิดกฎหมายหรื อไม่เหมาะสม หรื อใช้บริ การขัดกับข้อตกลงการใช้บริ การนี2 ทั2งนี2ไม่วา่ บริ ษทั จะได้แจ้งเตือนแล้วหรื อไม่
2.5 ผูใ้ ช้บริ การใช้บริ การเกินวงเงินค่าบริ การทีกําหนด โดยบริ ษทั ได้แจ้งเตือนให้ผใู ้ ช้บริ การทราบล่วงหน้าแล้วว่าผูใ้ ช้บริ การใกล้เต็มวงเงินตามทีได้กาํ หนด
2.6 ผูใ้ ช้บริ การผิดนัดชําระค่าธรรมเนียมและค่าบริ การเกินกว่าวันครบกําหนดชําระหนี2 ทีระบุในใบแจ้งหนี2สองคราวติดต่อกัน
2.7 บริ ษทั พิสูจน์ได้วา่ ผูใ้ ช้บริ การได้นาํ บริ การไปใช้เพือแสวงหารายได้ โดยมีเจตนาไม่ชาํ ระค่าธรรมเนียมและค่าบริ การ
2.8 บริ ษทั มีเหตุทีจําเป็ นต้องบํารุ งรักษาหรื อแก้ไขเครื อข่ายทีใช้ในการให้บริ การ
3. ในระหว่างระงับการให้บริ การชัวคราว บริ ษทั มีสิทธิ[เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้บริ การตามข้อตกลงนี2ได้ เว้นแต่ในกรณี ทีเหตุแห่ งการระงับการให้บริ การชัวคราวดังกล่าว
ไม่ได้เกิดจากความผิดของผูใ้ ช้บริ การ
4.
กรณีทีเกิดเหตุขดั ข้องหรื อปั ญหาจากการใช้บริ การ CAT IDC ผูใ้ ช้บริ การทีมีอาํ นาจติดต่อประสานงานจะต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบโดยเร็ ว โดยระบุหมายเลข IDC ID พร้อม
รายละเอียดต่าง ๆ ทีเกียวข้อง
5. ผูใ้ ช้บริ การจะต้องเก็บรหัสผ่านไว้เป็ นความลับ
6. บริ ษทั ไม่รับผิดชอบ หากโปรแกรมหรื อข้อมูลบนเครื อง Server ของผูใ้ ช้บริ การถูกแก้ไขเปลียนแปลง ถูกลบ รัวไหล หรื อเสี ยหาย ไม่วา่ จะเกิดจากเหตุใด ๆ ทั2งนี2 บริ ษทั ยินดีให้
ความช่วยเหลือถึงทีสุ ดในการแกะรอย ค้นหา ตามตัว ผูท้ ีสร้างความเสี ยหายให้แก่โปรแกรมและข้อมูลของผูใ้ ช้บริ การ
7.
บริ ษทั เป็ นเจ้าของในหมายเลข IP Address ทุกเบอร์ทีบริ ษทั จัดให้แก่ผใู ้ ช้บริ การ และบริ ษทั สงวนสิ ทธิ[ทีจะแก้ไขเปลียนแปลงและเรี ยกคืนหมายเลข IP Address ตามทีทาง
บริ ษทั เห็ นสมควร โดยผูใ้ ช้บริ การจะเรี ยกร้องค่าเสี ยหายใด ๆ ไม่ได้ท2 งั สิ2 น
8.
ผูใ้ ช้บริ การสามารถลงทะเบียนบุคคลทีมีอาํ นาจติดต่อประสานงานกับทางบริ ษทั ได้ 2 คน หากมีการเปลียนแปลงบุคคลผูม้ ีอาํ นาจติดต่อประสานงานดังกล่าว ผูใ้ ช้บริ การต้อง
แจ้งให้บริ ษทั ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทันที บริ ษทั จะไม่รับผิดชอบ หากเกิดความเสี ยหายใด ๆ เนืองจากบุคคลทีเคยมีอาํ นาจติดต่อประสานงานกับบริ ษทั ขอใช้บริ การในนามของผูใ้ ช้บริ การ
ก่อนทีผูใ้ ช้บริ การจะแจ้งการเปลียนแปลงเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้บริ ษทั ทราบ
9. ในกรณีทีผูใ้ ช้บริ การต้องการใช้ห้องประชุม CAT IDC ผูใ้ ช้บริ การจะต้องยืนคําขอใช้ห้องประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทําการ และสามารถใช้บริ การได้เฉพาะในช่วงเวลาทํา
การเท่านั2น โดยใช้ได้ครั2งละไม่เกิน 3 ชัวโมงต่อวัน และไม่เกิน 12 ชัวโมงต่อเดือน หากเกินกว่านั2นบริ ษทั จะเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายตามอัตราทีบริ ษทั กําหนด ทั2งนี2เป็ นดุลพินิจของบริ ษทั ในการ
พิจารณาอนุญาตให้ใช้ห้องประชุมดังกล่าว
10. การแก้ไข/เพิมเติม ข้อมูลส่ วนตัว เช่น ทีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล์ ผูใ้ ช้บริ การจะต้องแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้บริ ษทั ทราบ
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บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
CAT Telecom Public Company Limited
11. บริ ษทั สามารถทีจะเข้าทําการตรวจสอบข้อมูลการใช้งานของผูใ้ ช้บริ การได้ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีทีตรวจสอบแล้วพบว่าผูใ้ ช้บริ การมีการใช้งานผิดปกติ หรื อ
กรณี ทีบริ ษทั เห็นสมควร บริ ษทั สามารถทีจะดําเนินการอย่างใดอย่างหนึง เพือรักษาสิ ทธิ[ให้กบั ผูใ้ ช้บริ การรายอืน โดยผูใ้ ช้บริ การจะเรี ยกร้องค่าเสี ยหายใด ๆ จากบริ ษทั ไม่ได้
12. CAT IDC จะทําการ block IP address ทีใช้งาน Traffic ประเภท Bittorrent และ Camfrog ทีละเมิด พระราชบัญญัติวา่ ด้วยการกระทําความผิดเกียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
เช่น มีการโชว์ลามกอนาจาร เป็ นต้น เป็ นเวลา 24 ชม. ถ้าเป็ นการตรวจพบครั2งแรก และจะเพิมเวลาการ block ครั2งละ 24 ชม. ทุกครั2งทีมีการตรวจพบว่า IP addresss นั2น มีการละเมิด เนืองจากที
ผ่านมาทุกครั2งที IP address ของลูกค้ารายหนึง ถูก block ลูกค้ารายนั2นจะหลีกเลียงไปใช้ IP address ใหม่ เพือไม่ให้ถูกเพิมเวลาการ block เมือทําการละเมิดครั2งต่อไป ดังนั2น บริ ษทั ขอแจ้งว่า ทุก
ครั2งทีลูกค้า ทําการละเมิดข้อตกลงและเงือนไขการให้บริ การ CAT IDC ไม่วา่ IP address ทีใช้ในการละเมิดแต่ละครั2ง จะไม่เหมือนกัน ทางบริ ษทั จะเพิมเวลาการ block ครั2งละ 24 ชม. สําหรับ
ลูกค้ารายนั2นๆ
13. เนืองจาก การทํา Phishing จะส่ งผลเสี ยร้ายแรงต่อผูใ้ ช้งาน Internet จํานวนมาก ซึ งส่ วนใหญ่จะเป็ นผูใ้ ช้งานบริ การ Internet Banking โดยผูใ้ ช้งานเหล่านี2จะถูกขโมย username
และ password โดยคนทํา Phishing เพือไปใช้ในทางทีผิด ดังนั2น ในกรณีทีทาง CAT-IDC ตรวจพบว่ามี IP address ใด ถูกใช้ทาํ Phishing ทางบริ ษทั จะแจ้งให้ลูกค้าผูเ้ ป็ นเจ้าของ IP Address นั2น
ดําเนินการแก้ไข ผ่านทางอีเมล และโทรศัพท์ ในกรณีทีบริ ษทั ไม่สามารถติดต่อทางโทรศัพท์ได้ จะทําการแจ้งผ่านทาง sms และภายหลังการแจ้ง 30 นาที ถ้าลูกค้ายังดําเนินการแก้ไข ไม่แล้วเสร็ จ
ทางบริ ษทั จะทําการ block IP นั2นจนกว่าจะมีการแก้ไข
14. กรณี ทีผูใ้ ช้บริ การผิดนัดชําระหนี2 ตามใบแจ้งหนี2สองคราวขึ2นไปและบริ ษทั ได้ทาํ การแจ้งเตือนให้ผูใ้ ช้บริ การมาชําระหนี2ภายใน 10 วันนับแต่วนั ทีลงในหนังสื อ หากพ้นกําหนด
ระยะเวลาดังกล่าวแล้ว นอกจากบริ ษทั จะระงับการให้บริ การและบอกเลิกสัญญาแล้ว บริ ษทั สามารถนําอุปกรณ์ของผูใ้ ช้บริ การออกมาเก็บไว้ในพื2นทีส่ วนกลาง โดยไม่อนุ ญาตให้ผใู ้ ช้บริ การนํา
อุปกรณ์ทุกชนิดออกจากพื2นทีจนกว่าผูใ้ ช้บริ การจะดําเนิ นการชําระหนี2ท2 งั หมดให้เรี ยบร้อย และทั2งนี2 บริ ษทั จะไม่รับผิดชอบต่อความเสี ยหายใดๆ ทีอาจเกิดขึ2นต่ออุปกรณ์ทุกชนิด ในระหว่างที
ผูใ้ ช้บริ การผิดนัดชําระหนี2น2 นั ทั2งนี2 บริ ษทั มีสิทธิ[เรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ ทีอาจมีข2 นึ จากการนําอุปกรณ์มาเก็บทีพื2นทีส่ วนกลางนั2นได้
15. เมือข้อตกลงนี2ส2ิ นสุ ดลงไม่วา่ กรณีใดๆ ผูใ้ ช้บริ การมีหน้าทีต้องเคลือนย้ายอุปกรณ์ทุกชนิด ออกจากสถานทีให้บริ การและปรับปรุ งบูรณะสถานทีให้บริ การให้อยูใ่ นสภาพเดิม
ก่อนการให้บริ การ ภายใน 15 วันทําการนับแต่ขอ้ ตกลงนี2ส2ิ นสุ ดลง หากพ้นกําหนดระยะเวลาดังกล่าว บริ ษทั จะนําอุปกรณ์ของผูใ้ ช้บริ การออกมาเก็บไว้ในพื2นทีส่ วนกลาง และไม่รับผิดชอบต่อ
ความเสี ยหายใดๆ ทีอาจเกิดขึ2นต่ออุปกรณ์ และผูใ้ ช้บริ การจะต้องชําระค่าใช้จ่ายใดๆ ทีเกิดขึ2น(ถ้ามี)ให้แก่บริ ษทั
16. เมือสัญญาสิ2 นสุ ดลงไม่วา่ กรณี ใดๆ ผูใ้ ช้บริ การต้องนําอุปกรณ์ของผูใ้ ช้บริ การออกจากพื2นทีติดตั2งภายในเวลา 08:30 – 16:30น. วันจันทร์ – ศุกร์ เท่านั2น
17. บรรดาหนังสื อ จดหมาย คําบอกกล่าวใดๆ ของบริ ษทั ซึ งส่ งไปยังผูใ้ ช้บริ การ ณ สถานทีส่ งใบแจ้งค่าใช้บริ การ ให้ถือว่าผูใ้ ช้บริ การได้รับโดยชอบแล้ว
18. ผูใ้ ช้บริ การต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ กฎระเบียบ เงือนไข และข้อปฏิบตั ิต่างๆเกียวกับการให้บริ การ CAT IDC ของบริ ษทั ทีใช้อยูใ่ นปั จจุบนั และทีจะมีข2 ึนในอนาคตอย่าง
เคร่ งครัด
19. ผูใ้ ช้บริ การต้องปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทําผิดเกียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 โดยเคร่ งครัด
20. หากผูใ้ ช้บริ การไม่ประสงค์จะใช้บริ การนี2ต่อไป ผูใ้ ช้บริ การจะต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนครบกําหนดระยะเวลาทีระบุในคําขอ
ใช้บริ การ เมือครบกําหนดแล้วผูใ้ ช้บริ การยังคงใช้บริ การต่อไป ให้ถือข้อตกลงนี2มีผลบังคับต่อไปอีกคราวละ 1 ปี
21. หากผูใ้ ช้บริ การบอกเลิกการใช้บริ การก่อนครบ 1 ปี บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ[ทีจะไม่คืนค่าใช้บริ การทีชําระล่วงหน้าไว้แล้ว สําหรับการใช้บริ การในปี ที 2 หากผูใ้ ช้บริ การบอกเลิก
การใช้บริ การก่อนครบระยะเวลาทีได้ชาํ ระค่าบริ การล่วงหน้าไว้ บริ ษทั จะคืนค่าใช้บริ การส่ วนทีเหลือให้
22. กรณี ทีมีการใช้บริ การเสริ ม Add-On Service หรื อมีการใช้ Port, IP Address, Data Transfer และ Disk Storage เกินจํานวนทีกําหนดเอาไว้ในแต่ละประเภทของบริ การ/Plan
บริ ษทั จะคิดค่าใช้บริ การเพิมเติมตามอัตราทีบริ ษทั กําหนด
23. หากผูใ้ ช้บริ การบอกเลิกการใช้บริ การหลังจากทีบริ ษทั ได้จดั เตรี ยมการให้บริ การแล้ว บริ ษทั จะไม่คืนค่าบริ การแรกเข้า
24. ในกรณีทีถูกระงับการใช้บริ การ หากผูใ้ ช้บริ การต้องการใช้บริ การใหม่ จะต้องจ่ายค่าติดตั2งใหม่เท่ากับอัตราค่าติดตั2งของแต่ละบริ การ
25. หากผูใ้ ช้บริ การปฏิบตั ิผิดเงือนไขข้อใดข้อหนึงของสัญญานี2 บริ ษทั มีสิทธิ[ ระงับการให้บริ การและ/หรื อบอกเลิกสัญญาได้ โดยในการบอกเลิกสัญญา บริ ษทั จะแจ้งเหตุแห่ ง
การบอกเลิกสัญญาให้ผใู ้ ช้บริ การทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน โดยผูใ้ ช้บริ การยอมรับว่าการกระทําใดๆอันเนืองมาจากการเลิกสัญญานี2ไม่เป็ นการล่วงละเมิดต่อผูใ้ ช้บริ การประการใด และ
ผูใ้ ช้บริ การยังคงต้องมีภาระผูกพันทีจะต้องชําระค่าบริ การทีค้างอยูใ่ ห้ครบถ้วนด้วย
26. บริ ษทั สงวนสิ ทธิ[ในการเปลียนแปลง แก้ไข เพิมเติมข้อตกลงนี2 ตามทีสมควร
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บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
CAT Telecom Public Company Limited
เงือ, นไขสํ าหรับบริการ Server Co-location
1. บริ การ Server Co-location หมายถึง บริ การรับฝากวางเซิ ร์ฟเวอร์ (และ/หรื ออุปกรณ์เน็ตเวิร์คอืนๆ ทีเกียวข้อง) ของผูใ้ ช้บริ การ เพือเชือมต่อกับเครื อข่ายอินเตอร์เน็ต ภายใต้การ
ดูแล และระบบสาธารณูปโภคพืOนฐานของ CAT IDC โดยผูใ้ ช้บริ การเป็ นผูจ้ ดั หาเครื องเซิ ร์ฟเวอร์ (และ/หรื ออุปกรณ์เน็ตเวิร์คอืนๆ ทีเกียวข้อง) สําหรับใช้บริ การด้วยตนเอง
2. การเข้า – ออก อาคาร กสท โทรคมนาคม ผูใ้ ช้บริ การจะต้องปฏิบตั ิตามระเบียบของบริ ษทั ทัOงทีมีอยูใ่ นปัจจุบนั และในอนาคตโดยเคร่ งครัด การเข้าพืOนทีศูนย์ CAT-IDC
ผูใ้ ช้บริ การจะต้องกรอกแบบฟอร์มการเข้าใช้ศูนย์บริ การ Internet Data Center ตามทีบริ ษทั กําหนดพร้อมแสดงหลักฐานสําคัญ เช่น บัตรประจําตัวประชาชน หนังสื อเดินทาง ใบอนุญาตขับรถ ต่อ
เจ้าหน้าทีทุกครัOง
3. การนําอุปกรณ์ เข้า – ออก พืOนทีศูนย์ CAT-IDC ผูใ้ ช้บริ การจะต้องกรอกแบบฟอร์มอุปกรณ์เข้า – ออก ศูนย์บริ การ Internet Data Centerตามทีบริ ษทั กําหนดทุกครัOง โดยการนํา
อุปกรณ์ออกจะต้องดําเนิ นการในวันและเวลาราชการเท่านัOนบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิXทีจะไม่ให้ผูใ้ ช้บริ การนําอุปกรณ์ ใดๆ ของผูใ้ ช้บริ การออกจากพืOนทีติดตัOง หากผูใ้ ช้บริ การยังมียอดหนีOคา้ งชําระกับ
ทางบริ ษทั
4. ผูใ้ ช้บริ การสามารถเข้าพืOนทีห้อง CAT-IDC ในแต่ละครัOงไม่เกิน7 ชัวโมงต่อวัน และไม่เกิน 60 ชัวโมงต่อเดือน ในกรณีทีมีเหตุจาํ เป็ นต้องใช้ห้องเกินกว่าจํานวนชัวโมงข้างต้น
ผูใ้ ช้บริ การจะต้องแจ้งให้บริ ษทั พิจารณาทัOงนีOเป็ นดุลพินิจของบริ ษทั ทีจะอนุ ญาตหรื อไม่ก็ได้
5. ผูใ้ ช้บริ การสามารถมีผูต้ ิดตามเข้าพืOนทีศูนย์ CAT-IDCได้ครัOงละไม่เกิน 2 คน ถ้ามากกว่า 2 คน ต้องแจ้งชือ-นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ล่วงหน้า 1
วันทําการ แต่ผตู ้ ิดตามสามารถเข้าห้อง CAT-IDC 1 ได้ครัOงละไม่เกิน 2 คน
6. ผูใ้ ช้บริ การจะต้องไม่ใช้งานในลักษณะทีเป็ น BitTorrent, Camfrog และ Proxy/VPN เพือให้บริ การออกไปต่างประเทศ
7. บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิXในการจํากัดแบนวิดท์ หรื อระงับการให้บริ การและตรวจสอบการใช้งานในกรณีทีผูใ้ ช้บริ การมีการรับส่ งข้อมูล (Data Transfer) มากผิดปกติ ซึ งส่ งผล
กระทบกับผูใ้ ช้บริ การรายอืนๆ โดยทีผูใ้ ช้บริ การไม่มีสิทธิXเรี ยกร้องค่าเสี ยหายใดๆ จากบริ ษทั และผูใ้ ช้บริ การยังคงต้องรับผิดชอบในค่าใช้บริ การต่างๆ ทีเกิดจากข้อตกลงนีO
8. ผูใ้ ช้บริ การทีมีความประสงค์จะขอเปลียนหรื อยกเลิกIP Address จะต้องแจ้งให้บริ ษทั พิจาณาก่อนอย่างน้อยหน้า 3 วันทําการ เพือทีบริ ษทั จะได้ทาํ การตรวจสอบ IP Address
ก่อนทีจะรับคืนจากผูใ้ ช้บริ การ และหากตรวจสอบพบว่า IP Address มีปัญหา ผูใ้ ช้บริ การจะต้องทําการแก้ไขให้แล้วเสร็ จก่อนจึงจะสามารถเปลียนหรื อยกเลิก IP Address ได้ โดยในส่ วนของการ
เปลียน IP Address ผูใ้ ช้บริ การจะต้องชําระค่าดําเนินการให้แก่บริ ษทั ตามอัตราทีบริ ษทั กําหนด
9. กรณี ทีบริ ษทั อนุญาตให้ดาํ เนินการตามข้อ 8 ผูใ้ ช้บริ การจะไม่สามารถขอ IP Address เพิมได้ภายในระยะเวลา 30 วัน
10. บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิXในการจํากัดการขอเพิม IP Address ตามบริ การดังต่อไปนีO
10.1 Share 1-6 U = Extra_Max 5 IP
10.2 1/4 Rack = Extra_Max 16 IP
10.3 1/3 Rack = Extra_Max 16 IP
10.4 1/2 Rack = Extra_Max 32 IP
10.5 Full Rack = Extra_Max 64 IP
11. จากข้อ 10. กรณี ทีผูใ้ ช้บริ การมีความต้องการใช้งานมากกว่า Extra_Max บริ ษทั จะทําการพิจาณาเป็ นรายๆ ไป ซึ งผูใ้ ช้บริ การจะต้องส่ งรายละเอียดดังต่อไปนีOให้บริ ษทั พิจารณา
11.1 แบบคําขอใช้งาน IP Address ตามทีบริ ษทั กําหนด
11.2 รายละเอียดการใช้งาน IP Address เดิมทีใช้งานอยูท่ O งั หมด เช่น
www.catidc.com 192.168.1.1
mail.catidc.com 192.168.1.2 ……… เป็ นต้น
11.3 รายละเอียด IP planning ตามจํานวน IP Address ทีขอทัOงหมด (เหมือนข้อ 11.2)
11.4 Network Diagram ทัOงของใหม่และของเก่าโดยละเอียด พร้อมแสดงรายละเอียดของอุปกรณ์
12. อุปกรณ์ทีบรรจุอยูใ่ นลังกระดาษต้องทําการแกะบรรจุภณ
ั ฑ์ทีห้อง Unpack Room เท่านัOน และผูใ้ ช้บริ การจะต้องนําลังกระดาษ โฟมหรื อ วัสดุเหลือใช้กลับไปด้วยทุกครัOง โดย
ห้ามผูใ้ ช้บริ การนําลังกระดาษ โฟม และวัสดุติดไฟง่ายเข้าไปในห้อง CAT-IDC
13. ผูใ้ ช้บริ การจะต้องไม่ติดตัOงอุปกรณ์ทีอาจจะเปลียนแปลงหรื อทําอันตรายใดๆ แก่บริ ษทั เช่น ทําให้เกิดไฟไหม้ นํOารัวซึ ม หรื อเสี ยงทีดงั เกินไป เป็ นต้น อุปกรณ์ทีนํามาติดตัOงต้อง
อยูใ่ นพืOนทีทีบริ ษทั จัดให้แก่ผใู ้ ช้บริ การเท่านัOน ในกรณีทีเกิดความเสี ยหายขึOน ผูใ้ ช้บริ การจะต้องชําระค่าเสี ยหายใด ๆ ทีเกิดขึOน (ถ้ามี)ให้แก่บริ ษทั
14. การติดตัOงอุปกรณ์ประเภท Blade Serverสามารถดําเนินการได้เฉพาะการเช่าพืOนทีแบบ 1/2 Rack หรื อ Full Rack เท่านัOน
15. ผูใ้ ช้บริ การจะต้องไม่เชือมต่อโครงข่ายเข้ามายังศูนย์ CAT-IDC ด้วย Private Network เช่น จากวงจร Gigabit Internet, Lease Line, Frame Relay, ATM , E1หรื อวงจรอืนๆ
รวมถึงการให้บริ การ Proxy และ VPN เพือการเชือมต่อสู่ เครื อข่ายอินเทอร์เน็ตโดยผ่านศูนย์ CAT-IDC
16. ผูใ้ ช้บริ การจะต้องไม่เชือมต่อสายนําสัญญาณใดๆ ระหว่างตู ้ Rack หากผูใ้ ช้บริ การมีความจําเป็ นหรื อประสงค์ทีจะทําการเชือมต่อจะต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบเพือพิจาณา ซึ ง
ผูใ้ ช้บริ การจะต้องเสี ยค่าเชือมต่อตามอัตราทีบริ ษทั กําหนด
17. ผูใ้ ช้บริ การต้องใช้กาํ ลังไฟฟ้ าไม่เกินขนาดทีบริ ษทั กําหนด และจะต้องไม่มีการติดตัOงรางไฟฟ้ าเพิมเติม หรื อแก้ไข ดัดแปลง ระบบไฟฟ้ าภายในตู ้ Rack
18. ผูใ้ ช้บริ การจะต้องไม่ทาํ การ ถอด แก้ไข ดัดแปลงส่ วนประกอบของตู ้ Rack เช่น พัดลม ถาดวาง กุญแจ ล้อเลือน อืนๆ
19. ผูใ้ ช้บริ การต้องรับผิดชอบในการบํารุ งรักษาเครื องอุปกรณ์ของตน และตกลงยอมรับว่า บริ ษทั ไม่ตอ้ งรับผิดต่อผูใ้ ช้บริ การในกรณี ทีเครื องอุปกรณ์ชาํ รุ ดเสี ยหาย เนืองจากเหตุ
สุ ดวิสัยหรื อเหตุการณ์ทีอยูน่ อกเหนือความควบคุมของบริ ษทั
20. ผูใ้ ช้บริ การสามารถร้องขอให้เจ้าหน้าทีศูนย์ CAT-IDC ทําการReboot หรื อ On/Off อุปกรณ์ของตนได้แต่จะต้องไม่เกิน 3 ครัOงต่ออุปกรณ์ต่อวัน โดยผูใ้ ช้บริ การต้องแจ้งเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรให้บริ ษทั ทราบพร้อมทัOงระบุหมายเลข IDC-ID และรายละเอียดของการร้องขอให้ชดั เจน เจ้าหน้าทีศูนย์ CAT-IDCไม่สามารถทําการ Reboot หรื อ On/Off ได้ ก่อนได้รับแจ้งเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรจากผูใ้ ช้บริ การ
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21. เมือบริ ษทั ตรวจพบว่าผูใ้ ช้บริ การมีการตั2งค่าหรื อใช้งานIP Address ทีไม่ได้รับการจัดสรรจากบริ ษทั ซึ งส่ งผลกระทบกับระบบเครื อข่ายขอบริ ษทั จะมีการดําเนินการตาม
ขั2นตอนดังต่อไปนี2
21.1 แจ้งเตือนผ่านทางอีเมล์และทางโทรศัพท์หรื อ SMS โดยผูใ้ ช้บริ การจะต้องดําเนิ นการแก้ไขให้แล้วเสร็ จภายใน 20 นาทีหลังจากได้รับแจ้งหากพ้นระยะเวลาดังกล่าว
ผูใ้ ช้บริ การยังดําเนิ นการแก้ไขไม่แล้วเสร็ จ บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ[ในการระงับการใช้งาน Ethernet portจนกว่าจะมีการแก้ไขให้แล้วเสร็ จ
21.2 หากมีการตรวจพบการกระทําดังกล่าวเป็ นครั2งที 2 บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ[ในการระงับการใช้งานEthernet port ทันที
21.3หากมีการตรวจพบเป็ นครั2งที 3 ภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ[ในการบอกเลิกสัญญาการให้บริ การกับผูใ้ ช้บริ การ
22. การดําเนินการดังต่อไปนี2บริ ษทั ไม่ถือว่าเป็ นการให้บริ การหลัก ผูใ้ ช้บริ การจะต้องชําระค่าดําเนินการตามอัตราทีบริ ษทั กําหนด
22.1 การย้ายสาย Ethernet port ระหว่างตู ้ Rack
22.2 การย้ายตู ้ Rack
23. บริ ษทั สงวนสิ ทธิ[ในการเปลียนแปลง แก้ไข เพิมเติมข้อตกลงนี2ตามทีเห็นสมควร
ข้าพเจ้าได้ทราบรายละเอียด และเงือนไขของบริ ษทั ทีปรากฏข้างต้นโดยตลอดแล้ว และยินยอมผูกพันและปฏิบตั ิตามสัญญาบริ การ CAT-IDC ทุกประการ โดยให้ถือว่าเอกสารฉบับ
นี2เป็ นสัญญาผูกพันในการใช้บริ การของข้าพเจ้า
ลงชือ......................................................................
(….................................................................)

ผูข้ อใช้บริ การ
วันที .................../....................../.................

ลงชือ......................................................................
(….................................................................)
ตําแหน่ง ...........................................................

ผูอ้ นุมตั ิ (บริ ษทั )
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