กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)

99 หมู่ 3 ถนนแจ้ งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้ อง เขตหลักสี่ กรุ งเทพฯ10210-0298

CAT Telecom Public Company Limited

เลขประจาตัวผู้เสียภาษี 3-0305-6726-0

คาขอใช้ บริการ CAT I DC ( Internet Data Center)
( โปรดกรอกรายละเอียดและทาเครื่องหมาย þ เลือกบริ การที่ท่านต้ องการ )
1. ข้ อมูลผู้ใช้ บริ การ (Customer Information)

□ บุคคลธรรมดา
ชื่อ-สกุล : …................................................................................................................................
เลขบัตรประชาชน / หนังสื อเดินทาง :

□ นิติบุคคล
ชื่อหน่วยงาน : ...............................................................................................................................
โดย …............................................................................................................(ผูม้ ีอานาจลงนาม)
ประเภทธุรกิจ...................................................ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่.........................................
วันที่จดทะเบียน ...../ …./ .... เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี

ที่อยูเ่ ลขที่ : …...............อาคาร/หมู่บา้ น …......................................ซอย .....................................
ถนน …....................................................... ตาบล/แขวง...............................................................
อาเภอ/เขต …......................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณี ย.์ .......................
โทรศัพท์ : …....................................................... โทรสาร : …....................................................
E-mail: …..................................................... Website: ….............................................................
ตามทีอ่ ยู่ขา้ งต้น (2)

ที่อยูเ่ ลขที่ : …...............อาคาร/หมู่บา้ น …......................................ซอย ....................................
ถนน …....................................................... ตาบล/แขวง..............................................................
อาเภอ/เขต …......................................จังหวัด...............................................รหัส........................
4. ผู้ประสานงาน (Contract point)
1. ชื่อ-สกุล : …..........................................................................................................................
เลขบัตรประชาชน / หนังสื อเดินทาง :

5.2 Cage Co-Location
□ 1 Rack / Cage

□ 3 Racks / Cage

5.3 Suite Co-Location
□ VIP 1 (5 Racks)
□ VIP 3 (7 Racks)

□ VIP 2 (8 Racks)
□ VIP 4 (7 Racks)

5.4 Dedicated Web Server □ Windows □ Linux
5.4.1 Customer Server □ 1 U/2 U
□ 3 U/ 4U
5.4.2 CAT Server
□ Basic
□ Advance
5.5 Share Web Hosting
□ Plan A – Startup Plan
□ Plan C - S-Biz

2. ที่อยู่ (Address)

3. สถานที่ในการจัดส่ งใบแจ้ งหนี้ (Place the shipping invoice)

5. ประเภทบริ การ ( Type of service )
□ IDC ( BKK) □ CDC ( Province ……………. )
5.1 Co-Location
□ 1 U/ Server
□ 2 U / Server □ 3 U / Server

�

โทรศัพท์ : ….........................................................../....................................................................
E-mail : …...................................................................................................................................
2. ชื่อ-สกุล : …..........................................................................................................................
เลขบัตรประชาชน / หนังสื อเดินทาง :
โทรศัพท์ : ….........................................................../.................................................................
E-mail : …................................................................................................................................

□ 5 U/6 U

□ Plan B – Standard Plan
□ Plan D – M-Biz

5.6 Virtual Private Service (VPS)
□ Basic Spec …………………………. □ Advance Spec ……………..………..
5.7 E-Mail Hosting □ บุคคลทัว่ ไป □ ภาครัฐ
□ Plan 1 GB
□ Plan 3 GB
จานวน ……….. Unit (1Unit/10Account)
5.8 E-Mail Marketing
□ จานวน E-Mail ปริ มาณไม่เกิน 100,000 ฉบับ
□ จานวน E-Mail 100,000 – 500,000 ฉบับ
□ จานวน E-Mail 500,001 – 1,000,000 ฉบับ
□ จานวน E-Mail ปริ มาณเกิน 1,000,000 ฉบับ

ราคา (บาท/เดือน)
5,000
12,250
23,500
ฉบับละ 1.70 สตางค์

5.9 บริการอื่นๆ
□ บริ การจดทะเบียน Domain Name : ..........................................................................
□ บริ การรับฝาก Domain Record กับ DNS Server จานวน ………… Domain
6. Additional Features
6.1 Co-Location / Dedicated
□ Extra Port 10/100 Mbps
□ Extra Port 10/100/1000 Mbps [ □ UTP □ Optic]
□ Extra IP
□ Extra IP Firewall
□ Load Balance Service
□ Database …................................................... call
6.2 Virtual Private Service (VPS)
□ Memory 128 MB (1 unit)
□ Disk Space 5 GB (1 unit)
□ Control Panel Plesk 10 Domain (1 unit)
6.3 Share Web Hosting
□ Disk Space/50 MB (1 unit)
□ E-mail /10 Account (1Account/30 MB) (1 unit)
□ Database ….................................................... call
6.4 Email Hosting
□ Additional Disk space (1GB/ Year)
□ Additional e-mail (1 E-mail Account/Year)
6.5 Others
□ ………………………………………………………

จานวน

Port
Port
IP
IP
Port
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
GB
Account

สาหรับเจ้ าหน้ าที่บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) เท่ านั้น

7. หลักฐานในการขอใช้ บริ การ (Credentials for Application)
ให้แนบเอกสารหลักฐานพร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง ดังนี้ :
กรณี บคุ คลธรรมดา
□ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
□ สาเนาทะเบียนบ้าน
กรณี นิติ บคุ คล
□ สาเนาหนังสื อรับรองการเป็ นนิตบิ ุคคลที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ออก
□ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูม้ ีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคล
□ หนังสื อมอบอานาจ
□ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูร้ ับมอบอานาจ
□ สาเนาหนังสื อเดินทาง กรณีเป็ นชาวต่างชาติ
□ หนังสื อรับรองภาษีมูลค่าเพิม่ (ภพ 20)
หมายเหตุ : กรณี มอบอานาจ ให้แนบหลักฐานสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูม้ อบอานาจ
และผูร้ บั มอบอานาจ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
8. เงื่อนไขทั่วไป (General Conditions)
1. เว้นแต่จะได้กาหนดไว้โดยชัดเจนในเงื่อนไขเฉพาะแต่ละบริ การ
ให้เงื่อนไขทัว่ ไปใช้
สาหรับทุกบริ การตามคาขอใช้บริ การนี้
2. ระยะเวลาการใช้บริ การอย่างน้อย 1 ปี โดยไม่รวมระยะเวลาระหว่างที่ผใู้ ช้บริ การใช้สิทธิ
ขอระงับบริ การชัว่ คราว ทั้งนี้ หากระยะเวลาการใช้บริ การตกลงเป็ นอย่างอื่น ผูใ้ ห้บริ การ
ขอสงวนสิ ทธิ์พิจารณาเป็ นกรณี ไป
3. กรณี ใช้บริ การชัว่ คราว จะคิดอัตราค่าใช้บริ การในอัตรา 130% ของอัตราค่าใช้บริ การราย
เดือนปกติ และคิดค่าบริ การขั้นต่าหนึ่งเดือน แม้จะขอใช้บริ การไม่ครบ 1 เดือน หากใช้
เป็ นระยะเวลาที่เป็ นเศษของเดือน ให้ปัดขึ้นเป็ นเต็มเดือน ไม่มีการคิดแบบรายวัน
4. หากผูใ้ ช้บริ การเลิกใช้บริ การก่อนครบกาหนดระยะเวลาที่ได้ตกลงไว้ตามข้อตกลง
ผูใ้ ช้บริ การตกลงชาระค่าปรับในอัตรา 20% ของอัตราค่าใช้บริ การรายเดือนตามระยะเวลา
ที่เหลือ
5. หากผูใ้ ช้บริ การไม่ประสงค์จะใช้บริ การนี้ต่อไป ผูใ้ ช้บริ การจะต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนครบกาหนดระยะเวลาที่ระบุในคาขอใช้
บริ การ
6. เมื่อครบกาหนดแล้วหากผูใ้ ช้บริ การมิได้บอกเลิกสัญญา ให้ถือข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้
ต่อไปอีกคราวละ 1 ปี

ระยะเวลาการใช้ บริ การ
□ ชัว่ คราว.............. เดือน
□ 1 ปี
□ มากกว่า 1 ปี ระบุ..........
ประสงค์ใช้งานตั้งแต่วนั ที่ ........................................................................................................
หลักประกันการใช้เครื่ อง/อุปกรณ์
□ เงินสด □ หนังสือคา้ ประกันธนาคาร □ พันธบัตรรั ฐบาล
จานวนเงิน ……………………………………………….. บาท
เล่มที่ ……………… เลขที่ …..…………… วันที่ …………
อัตราค่ าใช้ บริการ
1. ค่าบริ การแรกเข้า

เป็ นเงิน ………………………………. บาท

2. ค่าบริ การรายเดือน

เป็ นเงิน ………………………………. บาท

3. อื่นๆ

เป็ นเงิน ………………………………. บาท
รวมเป็ นเงิน ………………………………. บาท

(รวมเป็ นเงินทั้งสิ้น ……………………………………………………………....บาท)
Sale ID No. ………………..……… Account ID No. ……………………….
ได้ตรวจสอบหลักฐานของผูใ้ ช้บริ การแล้ว การให้บริ การมีกาหนดระยะเวลา
ตั้งแต่วนั ที่….....เดือน…..…….พ.ศ. …….. จนถึงวันที่……..เดือน……..….พ.ศ. ……..
ลงชื่อ ….……………………………. ผูร้ ับคาขอ/ผูต้ รวจสอบหลักฐาน
(
)
วันที่ ……/………./………..
ลงชื่อ ……………………………..ผูแ้ จ้งบริ การ
(
)
วันที่ ……/………./………..

*********************************************************
9. ข้ อตกลง และเงื่อนไข (Terms and Conditions)
ข้าพเจ้าได้รับทราบ และเข้าใจข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้บริ การรวมถึงอัตรา
ค่าบริ การ และเอกสารแนบท้ายซึ่งถือเป็ นส่ วนหนึ่งของคาขอใช้บริ การฉบับนี้ และข้าพเจ้า
ขอรับรองว่ารายละเอียดที่ระบุในคาขอฉบับนี้เป็ นความจริ งถูกต้อง และตกลงที่จะปฏิบตั ติ าม
ข้อตกลง เงื่อนไข การใช้บริ การดังกล่าวทุกประการ
ลงชื่อ ……………………………………… ผู้ขอใช้ บริ การ
ตัวบรรจง (…………………….……………………………)
………..…./………..…./…………...
10. กรณีที่ผ้ใู ช้ บริ การมิได้ เป็ นผู้ยื่นคาขอด้ วยตนเอง
ข้าพเจ้ามอบหมายให้ (I authorize) …………………………………… เป็ นผูย้ นื่ คาขอ
แทนข้าพเจ้า (to apply for the service on my behalf)
ลงชื่อ ……………………………………. . ผูม้ อบอานาจ
ตัวบรรจง ……………………………...
ลงชื่อ ……………………………………. . ผูร้ ับมอบอานาจ
ตัวบรรจง ……………………………...

บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
CAT Telecom Public Company Limited
ขอตกลงและเงื่อนไขบริการ E-mail Marketing
ขอตกลงนี้ใชบังคับระหวาง บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “บริษัท”) กับผูขอใชบริการที่ระบุไวตามขอตกลงนี้ (ซึ่งตอไปนี้
เรียกวา “ผูใชบริการ”) โดยผูใชบริการยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามขอตกลงและเงื่อนไขดังตอไปนี้
1. บริการ E-mail Marketing หมายถึง บริการสง E-mail ขาวสารไดในจํานวนมากตอครั้งในรูปแบบ text หรือ Html เพื่อเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมาย
แบบ Direct mail ซึ่ง E-mail จะถูกสงดวย Mail Server ของผูใชบริการผานระบบ Email Filters กอนที่จะถูกสงออกไป
2. บริษัทฯ สามารถยกเลิกการใหบริการได หากตรวจสอบวา E-mail ที่ลูกคาสงเปนสแปมหรือE-mail เสีย (การพิจารณาขึ้นอยูกับดุลพินิจบริษัทฯ)
3. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีทขี่ อมูลที่สงถึงกันสูญหาย เสียหาย ลาชา หรือการสงขอความไมสมบูรณ ไมวาจะเกิดจากเหตุใดๆ
4. บริษัทฯ อนุญาตใหผูใชบริการสามารถรับขอมูลที่แนบเขา หรือสงขอมูลที่แนบออกในแตละครั้งไดโดยมีขนาดไมเกินกวา 10 เมกะไบท
5. บริษัทฯ ยึดนโยบายความเปนสวนตัวของสมาชิกของผูใชบริการ ดังนั้น บริษัทจึงรับประกันวา จะไมเปดอานขอความภายในอีเมลของสมาชิกของ
ผูใชบริการ ยกเวนในกรณีที่เปนคําสั่งของเจาพนักงานผูมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย หรือตามคําสั่งของศาล อยางไรก็ดี E-mail ดังกลาวจะถือเปนความลับ และจะ
ไมมีการเปดเผยตอบุคคลอื่นใด ยกเวนการเปดเผยในแงของสถิติหรือภาพรวมเพื่อผลทางการตลาดเทานั้น
6. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่มีผลกระทบจากเนื้อหา E-mail ที่สงออกไปแลว ไมวาจะเกิดจากเหตุใดๆ
7. ผูใชบริการจะไมใชบริการเพื่อสง E-mail เชิงธุรกิจ โฆษณา การคาใดๆ ที่ไมไดรับอนุญาตและเปนการกอกวนผูอื่น หากมีการตรวจพบการกระทํา
ดังกลาว ถือวาผูใชบริการละเมิดเงื่อนไขขอตกลง บริษัทฯ จะดําเนินการระงับการใหบริการทันที โดยไมมกี ารแจงลวงหนา โดยผูใชบริการจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ
จากบริษัทฯ ไมไดทั้งสิ้น
8. ผูใชบริการจะไมใชบริการเพื่อสง E-mail ที่เปนการโจมตี ชักชวน สรางความเสื่อมเสียหรือทําลายความมั่นคง ตอพระมหากษัตริย ศาสนา
และสรางความวุนวาย ใหกับผูอื่น หากมีการตรวจพบการกระทํา ดังกลาว ถือวาผูใชบริการละเมิดเงื่อนไขขอตกลง บริษัทฯ จะดําเนินการระงับการใหบริการทันที
โดยไมตองมีการแจงลวงหนา โดยผูใ ชบริการจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากบริษัทฯ ไมไดทั้งสิ้น
9. หลังจากบริษัทฯ สงขอมูลใหกับทางผูใชบริการทางบริษัทฯ จะลบขอมูล E-mail ทันที เพื่อเปนการรักษาขอมูลของลูกคา
10. อัตราคาใชบริการขึ้นอยูกับประเภทของบริการที่ผูใชบริการเลือก ทั้งนี้ คาใชบริการยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม
11. ผูใชบริการจะตองใชบริการ E-mail Marketing เปนระยะเวลาอยางนอย 1 ป นับจากวันที่ทําสัญญา
12. เมื่อครบกําหนดระยะเวลาการใชบริการ 1 ป แลวและผูใชบริการยังคงใชบริการตอไปใหถือวาสัญญามีผลตอไปอีกคราวละ 1 ป จนกวาผูใชบริการ
จะแจงยกเลิกการใชบริการลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน
13. ในกรณีที่ผูใชบริการไมครบ 1 ป หรือถูกระงับ/ยกเลิกการใชบริการอันเนื่องมาจากเหตุที่ผูใชบริการจะตองรับผิดชอบ หรือปฏิบัติผิดขอตกลงนี้
ผูใชบริการตกลงชําระคาปรับในอัตรา 20% ของอัตราคาใชบริการรายเดือนตามระยะเวลาที่เหลือ
14. กรณีที่ผูใชบริการตกลงใชบริการชั่วคราว บริษัทฯ จะคิดอัตราคาใชบริการในอัตรา 130% ของอัตราคาใชบริการรายเดือนปกติ และคิดคาบริการขั้น
ต่ําหนึ่งเดือน แมจะขอใชบริการไมครบ 1 เดือน หากใชเปนระยะเวลาที่เปนเศษของเดือน ใหปดขึ้นเปนเดือน ไมมีการคิดแบบรายวัน
15. ในกรณีที่มีเหตุจําเปน บริษัทฯ มีสิทธิระงับการใหบริการเปนการชั่วคราวไดโดยจะแจงเปนลายลักษณอักษรพรอมทั้งระบุเหตุในการใชสิทธิดังกลาว
ใหแกผูใชบริการทราบลวงหนาเปนเวลาไมนอยกวา ............................. วัน เวนแตกรณีดังตอไปนี้ บริษัทฯ สามารถระงับการใหบริการไดทันที โดยผูใชบริการตกลงจะ
ไมเรียกรองคาเสียหายใดๆ ทั้งสิ้นจากบริษัทฯ
15.1 เกิดเหตุสุดวิสัยขึ้นแกบริษัทฯ
15.2 ผูใชบริการถึงแกความตายหรือสิ้นสุดสภาพนิติบุคคล
15.3 ผูใชบริการใชเอกสารปลอมในการขอใชบริการ
15.4 บริษัทฯ พิสูจนไดวาบริการที่ใหแกผูใชบริการตามขอตกลงนี้ ถูกนําไปใชโดยมิชอบโดยกฎหมายหรือฝาฝนตอขอตกลง
15.5 ผูใชบริการไดใชบริการเกินวงเงินที่กําหนดไวในขอตกลง และบริษัทฯ ไดแจงเตือนใหทราบลวงหนาแลว
15.6 ผูใชบริการผิดชําระคาธรรมเนียมและคาบริการตามขอตกลงนี้เกินกวาระยะเวลาที่กําหนดในใบแจงหนี้สองคราว ติดตอกัน
15.7 บริษัทฯ พิสูจนไดวาผูใชบริการไดนําบริการตามขอตกลงนี้ ไปใชเพื่อแสวงหารายไดโดยมีเจตนาจะไมชําระคาธรรมเนียม และคาบริการ
15.8 บริษัทฯ มีเหตุที่จําเปนตองบํารุงรักษาหรือแกไขระบบโทรคมนาคมที่ใชในการใหบริการ
16. บริษัทฯ มีสิทธิยกเลิกใหบริการ หรือยกเลิกขอตกลงและเงื่อนไขการใหบริการไดทันที โดยไมตองแจงใหผูใชบริการทราบลวงหนา ถาปรากฏวา
ผู ใ ช บ ริ ก ารปฏิ บั ติ ผิ ด เงื่ อ นไขข อ ตกลงนี้ แ ม ข อ ใดข อ หนึ่ ง หรื อ มี เ หตุ ที่ บ ริ ษั ท ฯ สามารถยกเลิ ก ให บ ริ ก าร หรื อ ยกเลิ ก ข อ ตกลงและเงื่ อ นไขการให บ ริ ก ารได
ตามกฎหมาย ทั้งนี้ ผูใชบริการยังคงตองรับผิดคาใชบริการ และ/หรือคาเสียหายใดๆ (ถามี) ตอบริษัทฯ
17. ผูใชบริการจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร หากบริษัทฯ ตรวจสอบวาผูใชบริการมีการกระทําความผิด
จริง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับใหบริการหรือยกเลิกการใหบริการ
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18. ผูใชบริการจะตองไมใชบริการไปในทางที่ผิดกฎหมายหรือขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และ ผูใชบริการตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ กฎระเบียบ เงื่อนไข และขอปฏิบัติตางๆเกี่ยวกับการใหบริการ E-mail Marketing ของบริษัทฯ ที่ใชอยูในปจจุบันและที่จะมีขึ้นในอนาคตอยาง
เครงครัด
19. หากผูใชบริการบอกยกเลิกการใชบริการหลังจากที่บริษัทฯ จัดเตรียมขอมูลสําหรับการใหบริการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบริการแรกเขา
20. ไฟลใดที่ผูใชบริการเตรียมการสงขอความนั้นๆ เชน E-mail files, Website files, Database files เปนตน หากเกิดการติดไวรัสไฟลนั้น อาจจะถูก
ลบออกจากระบบโดยอัตโนมัติ โดยบริษัทฯ ไมตองแจงใหผูใชบริการทราบลวงหนาและไมตองรับผิดชอบตอความเสียหายใดที่เกิดขึ้น โดยผูใชบริการตกลงจะไม
เรียกรองคาเสียหายใดๆ ทั้งสิ้นจากบริษัทฯ
21. ใบแจงคาใชบริการ เอกสารหรือหนังสือบอกกลาวทวงถาม บริษัทจะสงไปยังที่อยูที่ระบุไวในคําขอใชบริการนี้ และใหถือวาไดสงใหผูใชบริการโดย
ชอบแลว กรณีที่ผูใชบริการเปลี่ยนแปลงที่อยูตางจากที่แจงไว ผูใชบริการตองแจงใหบริษัททราบเปนหนังสือโดยเร็ว
22. ผูใชบริการจะตองชําระคาใชบริการตามที่กําหนดไวในใบแจงหนี้
23. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาใชบริการ โดยจะแจงใหทราบลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน
24. ขอตกลงฉบับนี้เปนสิทธิเฉพาะตัว การโอนสิทธิ หนาที่ ตามขอตกลงนี้จะกระทํามิได เวนแตจะไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจาก
บริษัทฯ กอน
ขาพเจาไดทราบรายละเอียด และเงื่อนไขของบริษัทฯ ที่ปรากฏขางตนโดยตลอดแลว และยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามขอตกลงและเงื่อนไขการใชบริการ
E-mail Marketing ทุกประการ โดยใหถือวาเอกสารฉบับนี้เปนสัญญาผูกพันในการใชบริการของขาพเจา

ลงชื่อ...................................................................... ผูขอใชบริการ
(…................................................................) วันที่ .................../....................../.................
ลงชื่อ...................................................................... ผูอนุมัติ (บริษัทฯ)
(…..............................................................)
ตําแหนง........................................................... วันที่................./....................../.................
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