
 บริษ       กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)                             99 หมู 3 ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ10210-0298  

                              CAT Telecom Public Company Limited                                   เลขประจําตัวผูเสียภาษี 3-0305-6726-0 

คําขอใชบริการ CAT IDC (Internet Data Center) 
( โปรดกรอกรายละเอียดและทําเคร่ืองหมาย   เลือกบริการที่ทานตองการ ) 
 

1. ขอมูลผูใชบริการ (Customer Information) 

�  บุคคลธรรมดา 

ชื่อ-สกุล  : …................................................................................................................................ 

เลขบัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง : �������������  

�   นิติบุคคล 

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

โดย …............................................................................................................(ผูมีอํานาจลงนาม) 

ประเภทธุรกิจ...................................................ทะเบียนนิติบุคคลเลขที.่...................................... 

วันที่จดทะเบียน ...../ …./ ....  เลขประจําตัวผูเสียภาษี���������� 

2. ท่ีอยู  (Address) 

 

ที่อยูเลขที่ :  …...............อาคาร/หมูบาน …......................................ซอย ................................... 

ถนน …....................................................... ตําบล/แขวง............................................................. 

อําเภอ/ เขต …......................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย...................... 

โทรศัพท : ….......................................................  โทรสาร : ….................................................. 

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

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. 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 

    5.3 Suite Co-Location 
           � VIP 1 (5 Racks)                 � VIP 2 (8 Racks) 
           � VIP 3 (7 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 U/6 U     
           5.4.2  CAT Server              � Basic  
                                                      � Advance   
    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) 
f 
     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 
     � Control Panel Plesk 10 Domain  (1 unit)                                   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   

 
 



7. หลักฐานในการขอใชบริการ (Credentials for Application) 
ใหแนบเอกสารหลักฐานพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง ดังน้ี : 

    กรณีบุคคลธรรมดา 

  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  
  สําเนาทะเบียนบาน  
    กรณีนิติบุคคล 

  สําเนาหนังสือรับรองการเปนนิติบุคคลที่มีอายุไมเกิน 3 เดือนนับจากวันที่ออก
  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล  

 หนังสือมอบอํานาจ   
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจ   
 สําเนาหนังสือเดินทาง  กรณีเปนชาวตางชาติ  
 หนังสือรับรองภาษีมูลคาเพิ่ม (ภพ 20)  

หมายเหตุ : กรณีมอบอํานาจ ใหแนบหลักฐานสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบ
อํานาจ และผูรับมอบอํานาจ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

 

 8.เงื่อนไขท่ัวไป  (General Conditions) 
 

                     1. เวนแตจะไดกําหนดไวโดยชัดเจนในเงื่อนไขเฉพาะแตละบริการ ใหเงื่อนไข

ทั่วไปใชสําหรับทุกบริการตามคําขอใชบริการน้ี 

 2.  ระยะเวลาการใชบริการอยางนอย 1 ป โดยไมรวมระยะเวลาระหวางที่
ผูใชบริการใชสิทธิขอระงับบริการชั่วคราว ทั้งน้ี หากระยะเวลาการใชบริการตกลงเปนอยางอื่น 
ผูใหบริการ ขอสงวนสิทธ์ิพิจารณาเปนกรณีไป 
 3.  กรณีใชบริการชั่วคราว  จะคิดอัตราคาใชบริการในอัตรา 130% ของอัตราคาใช
บริการรายเดือนปกติ   และคิดคาบริการขั้นต่ําหน่ึงเดือน   แมจะขอใชบริการไมครบ 1 เดือน 
หากใชเปนระยะเวลาที่เปนเศษของเดือน ใหปดขึ้นเปนเต็มเดือน ไมมีการคิดแบบรายวัน   
 4.  หากผูใชบริการเลิกใชบริการกอนครบกําหนดระยะเวลาที่ไดตกลงไวตาม
ขอตกลง ผูใชบริการตกลงชําระคาปรับในอัตรา 20% ของอัตราคาใชบริการรายเดือนตาม
ระยะเวลาที่เหลือ  
 5.  หากผูใชบริการไมประสงคจะใชบริการนี้ตอไป ผูใชบริการจะตองแจงให
บริษัททราบเปนลายลกัษณอักษรลวงหนาอยางนอย 15 วัน กอนครบกําหนดระยะเวลาที่ระบุ
ในคําขอใชบริการ  
 6.  เม่ือครบกําหนดแลวหากผูใชบริการมิไดบอกเลิกสัญญา  ใหถือขอตกลงนี้มีผล
บังคับใชตอไปอีกคราวละ 1 ป   
                      7. ในกรณีบริษัทระงับการใหบริการ หรือสัญญานี้สิ้นสุดลงอันเนื่องมาจากเหตุที่
ผูใชบริการตองรบัผิดชอบ  ผูใชบริการจะตองชําระคาใชบริการใหแกบริษัทตามระยะเวลาที่
เหลืออยูจนครบถวน 
 

9. ขอตกลง และเงื่อนไข (Terms and Conditions) 

              ขาพเจาไดรับทราบ และเขาใจขอตกลง และเงื่อนไขการใชบริการรวมถึงอัตรา
คาบริการ และเอกสารแนบทายซึ่งถือเปนสวนหน่ึงของคําขอใชบรกิารฉบับน้ี และ
ขาพเจาขอรับรองวารายละเอียดที่ระบใุนคําขอฉบับน้ีเปนความจริงถูกตอง และตกลงที่
จะปฏิบัติตามขอตกลง     เงื่อนไข การใชบรกิารดังกลาวทุกประการ 
   

ลงชื่อ ……………………………………… ผูขอใชบริการ  

ตัวบรรจง (…………………….……………………………) 

                        ………..…./………..…./…………... 

10.  กรณีท่ีผูใชบริการมิไดเปนผูยื่นคําขอดวยตนเอง   

ขาพเจามอบหมายให (I authorize) …………………………………… เปนผูย่ืนคําขอ
แทนขาพเจา (to apply for the service on my behalf) 
 ลงชื่อ  ……………………………………. . ผูมอบอํานาจ  
 ตัวบรรจง  ……………………………... 
 ลงชื่อ  ……………………………………. . ผูรับมอบอํานาจ  
 ตัวบรรจง  ……………………………... 

 

 สําหรับเจาหนาท่ีบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) เทาน้ัน 
ระยะเวลาการใชบริการ 

   � ชั่วคราว …….. เดือน             � 1 ป                     �  มากกวา 1 ป ระบ ุ………… 
    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 
        (รวมเปนเงินท้ังส้ิน ……………………………………………………………....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 จาํกดั (มหาชน)    

CAT Telecom Public Company Limited                                   
 

  
ขอ้ตกลงและเงือนไขแนบทา้ยคาํขอใชบ้ริการ CAT IDC : Server Co-location Pg 1 of 4 

 

 

ข้อตกลงและเงื3อนไขการใช้บริการ CAT-IDC 
 

 ขอ้ตกลงนี2ใชบ้งัคบัระหวา่ง บริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) (ซึงต่อไปนี2 เรียกวา่ “บริษทั”) กบัผูข้อใชบ้ริการทีระบุไวต้ามขอ้ตกลงนี2  (ซึงต่อไปนี2 เรียกวา่ 
“ผูใ้ชบ้ริการ”) โดยผูใ้ชบ้ริการยินยอมผกูพนัและปฏิบติัตามขอ้ตกลงและเงือนไขดงัตอ่ไปนี2  
 

เงื3อนไขทั3วไปสําหรับบริการ CAT-IDC ทุกประเภท 
 
 1.      ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งไม่ใชบ้ริการไปในทางทีผดิกฎหมายหรือขดัต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน รวมทั2งตอ้งไม่กระทาํการอยา่งหนึงอยา่งใดดงัต่อไปนี2  

1.1   เป็นแหล่งกระจายไวรัสคอมพิวเตอร์  หนอนคอมพิวเตอร์  Spyware, Adware,  Trojan horse หรือเป็นแหล่งทีใชใ้นการเจาะหรือโจมตีระบบอืนๆ 
1.2  เป็นแหล่งทีใชใ้นการทาํ Phishing เพือแอบขโมยขอ้มูลของผูอื้น 
1.3  ให้บริการทีเกียวขอ้งกบัซอฟทแ์วร์และขอ้มูลทีละเมิดลิขสิทธิ[  
1.4  ให้บริการในลกัษณะทีเป็น Peer to Peer เช่น BitTorrent เป็นตน้ 
1.5  ให้บริการเวบ็ไซตที์นาํเสนอสิงผดิกฎหมายหรือผิดศีลธรรม หรือขดัต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน ในทีนี2 รวมถึงสือลามกอนาจาร  การขายบริการทางเพศ   การทาํ

ให้ผูอื้นเสียหาย การพนนัทุกประเภท รวมถึงการเชือมต่อไปยงัเวบ็ไซตล์กัษณะนี2ดว้ย 
1.6  ให้บริการ Camfrog สาํหรับเผยแพร่สือลามกอนาจาร รวมถึงการกระทาํทีไม่เหมาะสมต่างๆ  
1.7  เป็นแหล่งเผยแพร่รูปภาพของผูอื้น และภาพนั2นเป็นภาพทีเกิดจากการตดัต่อหรือดดัแปลงดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวธีิการอืนใดทีจะทาํให้ผูอื้นนั2นเสียชือเสียง  

ถูกดูหมิน ถูกเกลียดชงั หรือไดรั้บความอบัอาย 
1.8  เป็นแหล่งทีใชใ้นการทาํ Commercial Mass E-mailing หรือ "Spamming" ไม่วา่กรณีใดๆ ทั2งสิ2น การส่งโฆษณาไปยงัอีเมล์ผูอื้นโดยผูอื้นไม่ไดข้อ หรือ ส่งไปยงั 

Newsgroups User  การส่งอีเมลโ์ดยใช้ทีอยูส่่งกลบัทีไม่มีจริงทางดา้นธุรกิจ การส่งขอ้ความลูกโซ่เพือจะทาํให้เกิดการตอบกลบัจาํนวนมาก และการส่งขอ้ความซํ2 าๆ เดิมๆ 
ไปยงัผูอื้น เป็นตน้ 

1.9 ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งไม่ให้บริการทีเกียวขอ้งกบัซอฟทแ์วร์ผิดกฎหมายทุกประเภทรวมไปถึงนามสกุลไฟล ์  อืนๆ ทีพยายามหลบเลียงดว้ย การใชอุ้ปกรณ์  โปรแกรมหรือ
ขอ้มูลทีไม่ไดรั้บอนุญาตจากเจา้ของผลิตภณัฑ ์ และการละเมิดเครืองหมายการคา้  ลิขสิทธิ[   หรือทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอื้นหรือคณะบุคคลอืนในทุกประเทศทัวโลก 

1.10  เป็นแหล่งทาํกิจกรรมใดๆ ทีก่อให้เกิดการฝ่าฝืนกฎหมายไทย หรือกฎหมายระหวา่งประเทศ หรือทาํให้เกิดความวุน่วายต่อสถาบนั ชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์ หรือ 
สังคมทัวไป ในทุกประเทศ 

 2.      บริษทัมีสิทธิ[ ระงบัการให้บริการชัวคราวไดท้นัที โดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ให้ผูใ้ชบ้ริการทราบล่วงหนา้ในกรณีต่อไปนี2  
2.1  ผูใ้ช้บริการถึงแก่ความตายหรือผูใ้ช้บริการเป็นนิติบุคคลเลิกกิจการ หรือผูใ้ชบ้ริการถูกศาลมีคาํสังยดึหรืออายดัทรัพยห์รือถูกพิทกัษท์รัพย ์
2.2  เกิดเหตุสุดวสิัยขึ2นแก่บริษทั 
2.3  ผูใ้ช้บริการใชเ้อกสารหรือขอ้มูลปลอมในการขอใชบ้ริการ 
2.4  ผูใ้ช้บริการใชบ้ริการอยา่งผดิกฎหมายหรือไม่เหมาะสม หรือใชบ้ริการขดักบัขอ้ตกลงการใชบ้ริการนี2  ทั2งนี2 ไม่วา่บริษทัจะไดแ้จง้เตือนแลว้หรือไม่ 
2.5  ผูใ้ช้บริการใชบ้ริการเกินวงเงินค่าบริการทีกาํหนด โดยบริษทัไดแ้จง้เตือนให้ผูใ้ชบ้ริการทราบล่วงหนา้แลว้วา่ผูใ้ชบ้ริการใกลเ้ตม็วงเงินตามทีไดก้าํหนด 
2.6  ผูใ้ช้บริการผดินดัชาํระค่าธรรมเนียมและค่าบริการเกินกวา่วนัครบกาํหนดชาํระหนี2 ทีระบุในใบแจง้หนี2สองคราวติดต่อกนั 
2.7  บริษทัพิสูจน์ไดว้า่ผูใ้ชบ้ริการไดน้าํบริการไปใชเ้พือแสวงหารายได ้โดยมีเจตนาไม่ชาํระค่าธรรมเนียมและค่าบริการ 
2.8  บริษทัมีเหตุทีจาํเป็นตอ้งบาํรุงรักษาหรือแกไ้ขเครือข่ายทีใชใ้นการให้บริการ 

 3.      ในระหวา่งระงบัการให้บริการชัวคราว บริษทัมีสิทธิ[ เรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใชบ้ริการตามขอ้ตกลงนี2ได ้เวน้แต่ในกรณีทีเหตุแห่งการระงบัการให้บริการชัวคราวดงักล่าว
ไม่ไดเ้กิดจากความผิดของผูใ้ชบ้ริการ 
 4.      กรณีทีเกิดเหตุขดัขอ้งหรือปัญหาจากการใชบ้ริการ CAT IDC ผูใ้ชบ้ริการทีมีอาํนาจติดต่อประสานงานจะตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบโดยเร็ว โดยระบุหมายเลข IDC ID พร้อม
รายละเอียดต่าง ๆ ทีเกียวขอ้ง 
 5.      ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งเก็บรหัสผา่นไวเ้ป็นความลบั 
 6.      บริษทัไม่รับผดิชอบ หากโปรแกรมหรือขอ้มูลบนเครือง Server ของผูใ้ชบ้ริการถูกแกไ้ขเปลียนแปลง ถูกลบ รัวไหล หรือเสียหาย ไม่วา่จะเกิดจากเหตุใด ๆ ทั2งนี2  บริษทัยนิดีให้
ความช่วยเหลือถึงทีสุดในการแกะรอย คน้หา ตามตวั ผูที้สร้างความเสียหายให้แก่โปรแกรมและขอ้มูลของผูใ้ช้บริการ 
 7.      บริษทัเป็นเจา้ของในหมายเลข IP Address ทุกเบอร์ทีบริษทัจดัให้แก่ผูใ้ช้บริการ และบริษทัสงวนสิทธิ[ ทีจะแกไ้ขเปลียนแปลงและเรียกคืนหมายเลข IP Address ตามทีทาง
บริษทัเห็นสมควร โดยผูใ้ชบ้ริการจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ไม่ไดท้ั2งสิ2น   
 8.      ผูใ้ช้บริการสามารถลงทะเบียนบุคคลทีมีอาํนาจติดต่อประสานงานกบัทางบริษทัได ้ 2 คน หากมีการเปลียนแปลงบุคคลผูมี้อาํนาจติดต่อประสานงานดงักล่าว ผูใ้ช้บริการตอ้ง
แจง้ให้บริษทัทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรทนัที บริษทัจะไม่รับผดิชอบ หากเกิดความเสียหายใด ๆ เนืองจากบุคคลทีเคยมีอาํนาจติดต่อประสานงานกบับริษทั ขอใชบ้ริการในนามของผูใ้ชบ้ริการ
ก่อนทีผูใ้ชบ้ริการจะแจง้การเปลียนแปลงเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้บริษทัทราบ 
 9.      ในกรณีทีผูใ้ช้บริการตอ้งการใชห้้องประชุม CAT IDC ผูใ้ช้บริการจะตอ้งยืนคาํขอใชห้้องประชุมล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 3 วนัทาํการ และสามารถใชบ้ริการไดเ้ฉพาะในช่วงเวลาทาํ
การเท่านั2น   โดยใชไ้ดค้รั2 งละไม่เกิน 3 ชัวโมงต่อวนั และไม่เกิน 12 ชัวโมงต่อเดือน  หากเกินกวา่นั2นบริษทัจะเรียกเก็บค่าใชจ่้ายตามอตัราทีบริษทักาํหนด  ทั2งนี2 เป็นดุลพินิจของบริษทัในการ
พิจารณาอนุญาตให้ใชห้้องประชุมดงักล่าว 
 10.      การแกไ้ข/เพิมเติม ขอ้มูลส่วนตวั เช่น ทีอยู ่หมายเลขโทรศพัท ์และอีเมล ์ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรให้บริษทัทราบ 
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 11.      บริษทัสามารถทีจะเขา้ทาํการตรวจสอบขอ้มูลการใชง้านของผูใ้ชบ้ริการได ้โดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ กรณีทีตรวจสอบแลว้พบวา่ผูใ้ชบ้ริการมีการใชง้านผดิปกติ หรือ
กรณีทีบริษทัเห็นสมควร บริษทัสามารถทีจะดาํเนินการอยา่งใดอยา่งหนึง เพือรักษาสิทธิ[ ให้กบัผูใ้ชบ้ริการรายอืน โดยผูใ้ชบ้ริการจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากบริษทัไม่ได ้
 12.     CAT IDC จะทาํการ block IP address ทีใชง้าน Traffic ประเภท Bittorrent และ Camfrog ทีละเมิด พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระทาํความผดิเกียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 
เช่น มีการโชวล์ามกอนาจาร เป็นตน้ เป็นเวลา 24 ชม. ถา้เป็นการตรวจพบครั2 งแรก และจะเพิมเวลาการ block ครั2 งละ 24 ชม. ทุกครั2 งทีมีการตรวจพบวา่ IP addresss นั2น มีการละเมิด เนืองจากที
ผา่นมาทุกครั2 งที IP address ของลูกคา้รายหนึง ถูก block ลูกคา้รายนั2นจะหลีกเลียงไปใช ้IP address ใหม่ เพือไม่ให้ถูกเพิมเวลาการ block เมือทาํการละเมิดครั2 งต่อไป ดงันั2น บริษทัขอแจง้วา่ ทุก
ครั2 งทีลูกคา้ ทาํการละเมิดขอ้ตกลงและเงือนไขการให้บริการ CAT IDC ไม่วา่ IP address ทีใชใ้นการละเมิดแต่ละครั2 ง จะไม่เหมือนกนั ทางบริษทั  จะเพิมเวลาการ block ครั2 งละ 24 ชม. สาํหรับ
ลูกคา้รายนั2นๆ 

13. เนืองจาก การทาํ Phishing จะส่งผลเสียร้ายแรงต่อผูใ้ชง้าน Internet จาํนวนมาก ซึ งส่วนใหญ่จะเป็นผูใ้ชง้านบริการ Internet Banking โดยผูใ้ชง้านเหล่านี2 จะถูกขโมย username 
และ password โดยคนทาํ Phishing เพือไปใชใ้นทางทีผิด ดงันั2น ในกรณีทีทาง CAT-IDC ตรวจพบวา่มี IP address ใด ถูกใชท้าํ Phishing ทางบริษทั จะแจง้ให้ลูกคา้ผูเ้ป็นเจา้ของ IP Address นั2น 
ดาํเนินการแกไ้ข ผา่นทางอีเมล และโทรศพัท ์ในกรณีทีบริษทัไม่สามารถติดต่อทางโทรศพัทไ์ด ้จะทาํการแจง้ผา่นทาง sms และภายหลงัการแจง้ 30 นาที ถา้ลูกคา้ยงัดาํเนินการแกไ้ข ไม่แลว้เสร็จ 
ทางบริษทั จะทาํการ block IP นั2นจนกวา่จะมีการแกไ้ข 

14. กรณีทีผูใ้ชบ้ริการผิดนดัชาํระหนี2 ตามใบแจง้หนี2สองคราวขึ2นไปและบริษทัไดท้าํการแจง้เตือนให้ผูใ้ชบ้ริการมาชาํระหนี2ภายใน 10 วนันับแต่วนัทีลงในหนงัสือ หากพน้กาํหนด
ระยะเวลาดงักล่าวแลว้ นอกจากบริษทัจะระงบัการให้บริการและบอกเลิกสัญญาแลว้ บริษทัสามารถนาํอุปกรณ์ของผูใ้ชบ้ริการออกมาเก็บไวใ้นพื2นทีส่วนกลาง โดยไม่อนุญาตให้ผูใ้ช้บริการนาํ
อุปกรณ์ทุกชนิดออกจากพื2นทีจนกวา่ผูใ้ชบ้ริการจะดาํเนินการชาํระหนี2ทั2งหมดให้เรียบร้อย และทั2งนี2 บริษทัจะไม่รับผดิชอบต่อความเสียหายใดๆ ทีอาจเกิดขึ2นต่ออุปกรณ์ทุกชนิด ในระหวา่งที
ผูใ้ชบ้ริการผดินัดชาํระหนี2นั2น ทั2งนี2 บริษทัมีสิทธิ[ เรียกเก็บค่าใชจ่้ายใดๆ ทีอาจมีขึ2นจากการนาํอุปกรณ์มาเก็บทีพื2นทีส่วนกลางนั2นได ้ 

15. เมือขอ้ตกลงนี2 สิ2นสุดลงไม่วา่กรณีใดๆ ผูใ้ชบ้ริการมีหนา้ทีตอ้งเคลือนยา้ยอุปกรณ์ทุกชนิด ออกจากสถานทีให้บริการและปรับปรุงบูรณะสถานทีให้บริการให้อยูใ่นสภาพเดิม
ก่อนการให้บริการ ภายใน 15 วนัทาํการนบัแต่ขอ้ตกลงนี2 สิ2นสุดลง หากพน้กาํหนดระยะเวลาดงักล่าว บริษทัจะนาํอุปกรณ์ของผูใ้ชบ้ริการออกมาเก็บไวใ้นพื2นทีส่วนกลาง และไม่รับผิดชอบต่อ
ความเสียหายใดๆ ทีอาจเกิดขึ2นต่ออุปกรณ์ และผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งชาํระค่าใชจ่้ายใดๆ ทีเกิดขึ2น(ถา้มี)ให้แก่บริษทั  

16. เมือสัญญาสิ2นสุดลงไม่วา่กรณีใดๆ  ผูใ้ชบ้ริการตอ้งนาํอุปกรณ์ของผูใ้ช้บริการออกจากพื2นทีติดตั2งภายในเวลา 08:30 – 16:30น. วนัจนัทร์ – ศุกร์ เท่านั2น 
17. บรรดาหนงัสือ จดหมาย คาํบอกกล่าวใดๆ ของบริษทัซึ งส่งไปยงัผูใ้ชบ้ริการ ณ สถานทีส่งใบแจง้ค่าใชบ้ริการ  ให้ถือวา่ผูใ้ชบ้ริการไดรั้บโดยชอบแลว้ 
18. ผูใ้ชบ้ริการตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์ กฎระเบียบ  เงือนไข และขอ้ปฏิบติัต่างๆเกียวกบัการให้บริการ CAT IDC ของบริษทัทีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัและทีจะมีขึ2นในอนาคตอยา่ง

เคร่งครัด   
19.  ผูใ้ชบ้ริการตอ้งปฏิบติัตามพระราชบญัญติั วา่ดว้ยการกระทาํผดิเกียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 โดยเคร่งครัด  
20. หากผูใ้ชบ้ริการไม่ประสงคจ์ะใช้บริการนี2 ต่อไป ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 15 วนั ก่อนครบกาํหนดระยะเวลาทีระบุในคาํขอ

ใชบ้ริการ เมือครบกาํหนดแลว้ผูใ้ชบ้ริการยงัคงใชบ้ริการต่อไป ให้ถือขอ้ตกลงนี2 มีผลบงัคบัต่อไปอีกคราวละ 1 ปี 
21. หากผูใ้ชบ้ริการบอกเลิกการใชบ้ริการก่อนครบ 1 ปี บริษทัขอสงวนสิทธิ[ ทีจะไม่คืนค่าใชบ้ริการทีชาํระล่วงหนา้ไวแ้ลว้  สาํหรับการใชบ้ริการในปีที 2 หากผูใ้ช้บริการบอกเลิก

การใชบ้ริการก่อนครบระยะเวลาทีไดช้าํระค่าบริการล่วงหนา้ไว ้ บริษทัจะคืนค่าใชบ้ริการส่วนทีเหลือให้ 
22. กรณีทีมีการใช้บริการเสริม Add-On Service หรือมีการใช ้ Port, IP Address, Data Transfer และ Disk Storage เกินจาํนวนทีกาํหนดเอาไวใ้นแต่ละประเภทของบริการ/Plan 

บริษทัจะคิดค่าใชบ้ริการเพิมเติมตามอตัราทีบริษทักาํหนด 
23. หากผูใ้ชบ้ริการบอกเลิกการใชบ้ริการหลงัจากทีบริษทัไดจ้ดัเตรียมการให้บริการแลว้ บริษทัจะไม่คืนค่าบริการแรกเขา้ 
24. ในกรณีทีถูกระงบัการใชบ้ริการ  หากผูใ้ช้บริการตอ้งการใช้บริการใหม่ จะตอ้งจ่ายค่าติดตั2งใหม่เท่ากบัอตัราค่าติดตั2งของแต่ละบริการ 
25. หากผูใ้ชบ้ริการปฏิบติัผิดเงือนไขขอ้ใดขอ้หนึงของสัญญานี2   บริษทัมีสิทธิ[ ระงบัการให้บริการและ/หรือบอกเลิกสัญญาได ้  โดยในการบอกเลิกสัญญา บริษทัจะแจง้เหตุแห่ง

การบอกเลิกสัญญาให้ผูใ้ช้บริการทราบล่วงหน้าไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั  โดยผูใ้ชบ้ริการยอมรับว่าการกระทาํใดๆอนัเนืองมาจากการเลิกสัญญานี2ไม่เป็นการล่วงละเมิดต่อผูใ้ชบ้ริการประการใด  และ
ผูใ้ชบ้ริการยงัคงตอ้งมีภาระผกูพนัทีจะตอ้งชาํระค่าบริการทีคา้งอยูใ่ห้ครบถว้นดว้ย 

26. บริษทัสงวนสิทธิ[ ในการเปลียนแปลง แกไ้ข เพิมเติมขอ้ตกลงนี2 ตามทีสมควร 
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เงื,อนไขสําหรับบริการ Server Co-location 
 

 1.  บริการ Server Co-location หมายถึง บริการรับฝากวางเซิร์ฟเวอร์ (และ/หรืออุปกรณ์เน็ตเวิร์คอืนๆ ทีเกียวขอ้ง) ของผูใ้ชบ้ริการ เพือเชือมต่อกบัเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ภายใตก้าร
ดูแล และระบบสาธารณูปโภคพืOนฐานของ CAT IDC โดยผูใ้ช้บริการเป็นผูจ้ดัหาเครืองเซิร์ฟเวอร์ (และ/หรืออุปกรณ์เน็ตเวิร์คอืนๆ ทีเกียวขอ้ง) สาํหรับใชบ้ริการดว้ยตนเอง 
 2. การเขา้ – ออก อาคาร กสท โทรคมนาคม ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งปฏิบติัตามระเบียบของบริษทั ทัOงทีมีอยูใ่นปัจจุบนัและในอนาคตโดยเคร่งครัด การเขา้พืOนทีศูนย ์ CAT-IDC 
ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งกรอกแบบฟอร์มการเขา้ใช้ศูนยบ์ริการ Internet Data Center ตามทีบริษทักาํหนดพร้อมแสดงหลกัฐานสาํคญั เช่น บตัรประจาํตวัประชาชน หนงัสือเดินทาง ใบอนุญาตขบัรถ ต่อ
เจา้หนา้ทีทุกครัO ง 
 3. การนาํอุปกรณ์ เขา้ – ออก พืOนทีศูนย ์CAT-IDC  ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งกรอกแบบฟอร์มอุปกรณ์เขา้ – ออก ศูนยบ์ริการ Internet Data Centerตามทีบริษทั กาํหนดทุกครัO ง โดยการนาํ
อุปกรณ์ออกจะตอ้งดาํเนินการในวนัและเวลาราชการเท่านัOนบริษทั ขอสงวนสิทธิX ทีจะไม่ให้ผูใ้ชบ้ริการนาํอุปกรณ์ ใดๆ ของผูใ้ชบ้ริการออกจากพืOนทีติดตัOง หากผูใ้ชบ้ริการยงัมียอดหนีOคา้งชาํระกบั
ทางบริษทั 
 4. ผูใ้ชบ้ริการสามารถเขา้พืOนทีห้อง CAT-IDC ในแต่ละครัO งไม่เกิน7 ชัวโมงต่อวนั และไม่เกิน 60 ชัวโมงต่อเดือน ในกรณีทีมีเหตุจาํเป็นตอ้งใชห้้องเกินกวา่จาํนวนชัวโมงขา้งตน้ 
ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งแจง้ให้บริษทั พิจารณาทัOงนีO เป็นดุลพินิจของบริษทั ทีจะอนุญาตหรือไม่ก็ได ้ 
 5. ผูใ้ชบ้ริการสามารถมีผูติ้ดตามเขา้พืOนทีศูนย ์ CAT-IDCไดค้รัO งละไม่เกิน 2 คน ถา้มากกวา่ 2 คน ตอ้งแจง้ชือ-นามสกุล หมายเลขบตัรประชาชน เป็นลายลกัษณ์อกัษร ล่วงหนา้ 1 
วนัทาํการ แต่ผูติ้ดตามสามารถเขา้ห้อง CAT-IDC 1 ไดค้รัO งละไม่เกิน  2 คน 
 6. ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งไม่ใชง้านในลกัษณะทีเป็น BitTorrent, Camfrog และ Proxy/VPN เพือให้บริการออกไปต่างประเทศ 
 7. บริษทั ขอสงวนสิทธิX ในการจาํกดัแบนวิดท ์ หรือระงบัการให้บริการและตรวจสอบการใชง้านในกรณีทีผูใ้ช้บริการมีการรับส่งขอ้มูล (Data Transfer) มากผดิปกติ ซึ งส่งผล
กระทบกบัผูใ้ชบ้ริการรายอืนๆ โดยทีผูใ้ชบ้ริการไม่มีสิทธิX เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษทั และผูใ้ชบ้ริการยงัคงตอ้งรับผิดชอบในค่าใชบ้ริการต่างๆ ทีเกิดจากขอ้ตกลงนีO  
 8.  ผูใ้ชบ้ริการทีมีความประสงคจ์ะขอเปลียนหรือยกเลิกIP Address จะตอ้งแจง้ให้บริษทั พิจาณาก่อนอยา่งนอ้ยหนา้ 3 วนัทาํการ  เพือทีบริษทั จะไดท้าํการตรวจสอบ IP Address 
ก่อนทีจะรับคืนจากผูใ้ชบ้ริการ และหากตรวจสอบพบวา่ IP Address มีปัญหา ผูใ้ช้บริการจะตอ้งทาํการแกไ้ขให้แลว้เสร็จก่อนจึงจะสามารถเปลียนหรือยกเลิก IP Address ได ้ โดยในส่วนของการ
เปลียน  IP Address ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งชาํระค่าดาํเนินการให้แก่บริษทั ตามอตัราทีบริษทั กาํหนด 
 9.  กรณีทีบริษทั อนุญาตให้ดาํเนินการตามขอ้ 8 ผูใ้ชบ้ริการจะไม่สามารถขอ IP Address เพิมไดภ้ายในระยะเวลา 30 วนั 
 10. บริษทั ขอสงวนสิทธิX ในการจาํกดัการขอเพิม IP Address ตามบริการดงัต่อไปนีO  
  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.  จากขอ้ 10.  กรณีทีผูใ้ชบ้ริการมีความตอ้งการใชง้านมากกวา่ Extra_Max  บริษทัจะทาํการพิจาณาเป็นรายๆ ไป  ซึ งผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งส่งรายละเอียดดงัต่อไปนีO ให้บริษทัพิจารณา  
  11.1  แบบคาํขอใชง้าน IP Address ตามทีบริษทั กาํหนด 
  11.2  รายละเอียดการใชง้าน IP Address เดิมทีใชง้านอยูท่ ัOงหมด เช่น 
   www.catidc.com   192.168.1.1 
   mail.catidc.com     192.168.1.2   ……… เป็นตน้  
    11.3 รายละเอียด IP planning ตามจาํนวน IP Address ทีขอทัOงหมด (เหมือนขอ้ 11.2) 
  11.4 Network Diagram ทัOงของใหม่และของเก่าโดยละเอียด พร้อมแสดงรายละเอียดของอุปกรณ์ 
 12. อุปกรณ์ทีบรรจุอยูใ่นลงักระดาษตอ้งทาํการแกะบรรจุภณัฑที์ห้อง Unpack Room เท่านัOน และผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งนาํลงักระดาษ โฟมหรือ วสัดุเหลือใชก้ลบัไปดว้ยทุกครัO ง โดย
ห้ามผูใ้ชบ้ริการนาํลงักระดาษ โฟม และวสัดุติดไฟง่ายเขา้ไปในห้อง CAT-IDC 
 13. ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งไม่ติดตัOงอุปกรณ์ทีอาจจะเปลียนแปลงหรือทาํอนัตรายใดๆ แก่บริษทัเช่น ทาํให้เกิดไฟไหม ้ นํO ารัวซึม หรือเสียงทีดงัเกินไป เป็นตน้ อุปกรณ์ทีนาํมาติดตัOงตอ้ง
อยูใ่นพืOนทีทีบริษทั จดัให้แก่ผูใ้ชบ้ริการเท่านัOน ในกรณีทีเกิดความเสียหายขึOน ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งชาํระค่าเสียหายใด ๆ ทีเกิดขึOน (ถา้มี)ให้แก่บริษทั 
 14. การติดตัOงอุปกรณ์ประเภท Blade Serverสามารถดาํเนินการไดเ้ฉพาะการเช่าพืOนทีแบบ 1/2 Rack หรือ Full Rack เท่านัOน 
 15. ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งไม่เชือมต่อโครงข่ายเขา้มายงัศูนย ์CAT-IDC ดว้ย Private Network เช่น จากวงจร Gigabit Internet, Lease Line, Frame Relay, ATM , E1หรือวงจรอืนๆ  
รวมถึงการให้บริการ Proxy และ VPN เพือการเชือมต่อสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยผา่นศูนย ์CAT-IDC  
 16. ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งไม่เชือมต่อสายนาํสัญญาณใดๆ ระหวา่งตู ้ Rack  หากผูใ้ชบ้ริการมีความจาํเป็นหรือประสงคที์จะทาํการเชือมต่อจะตอ้งแจง้ให้บริษทั ทราบเพือพิจาณา ซึ ง
ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งเสียค่าเชือมต่อตามอตัราทีบริษทั กาํหนด 
 17.  ผูใ้ชบ้ริการตอ้งใชก้าํลงัไฟฟ้าไม่เกินขนาดทีบริษทั กาํหนด และจะตอ้งไม่มีการติดตัOงรางไฟฟ้าเพิมเติม หรือแกไ้ข ดดัแปลง ระบบไฟฟ้าภายในตู ้Rack 
 18. ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งไม่ทาํการ ถอด แกไ้ข ดดัแปลงส่วนประกอบของตู ้Rack เช่น พดัลม  ถาดวาง  กุญแจ ลอ้เลือน  อืนๆ 
 19. ผูใ้ชบ้ริการตอ้งรับผิดชอบในการบาํรุงรักษาเครืองอุปกรณ์ของตน และตกลงยอมรับวา่ บริษทั ไม่ตอ้งรับผดิต่อผูใ้ช้บริการในกรณีทีเครืองอุปกรณ์ชาํรุดเสียหาย เนืองจากเหตุ
สุดวสิัยหรือเหตุการณ์ทีอยูน่อกเหนือความควบคุมของบริษทั 
 20. ผูใ้ชบ้ริการสามารถร้องขอให้เจา้หนา้ทีศูนย ์CAT-IDC ทาํการReboot หรือ On/Off   อุปกรณ์ของตนไดแ้ต่จะตอ้งไม่เกิน 3 ครัO งต่ออุปกรณ์ต่อวนั โดยผูใ้ช้บริการตอ้งแจง้เป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรให้บริษทั ทราบพร้อมทัOงระบุหมายเลข IDC-ID และรายละเอียดของการร้องขอให้ชดัเจน เจา้หนา้ทีศูนย ์CAT-IDCไม่สามารถทาํการ Reboot หรือ On/Off ได ้ก่อนไดรั้บแจง้เป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรจากผูใ้ชบ้ริการ 
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 21. เมือบริษทั ตรวจพบวา่ผูใ้ชบ้ริการมีการตั2งค่าหรือใชง้านIP Address ทีไม่ไดรั้บการจดัสรรจากบริษทั ซึ งส่งผลกระทบกบัระบบเครือข่ายขอบริษทั จะมีการดาํเนินการตาม
ขั2นตอนดงัต่อไปนี2  
  21.1 แจง้เตือนผา่นทางอีเมลแ์ละทางโทรศพัทห์รือ SMS โดยผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งดาํเนินการแกไ้ขให้แลว้เสร็จภายใน 20 นาทีหลงัจากไดรั้บแจง้หากพน้ระยะเวลาดงักล่าว
ผูใ้ชบ้ริการยงัดาํเนินการแกไ้ขไม่แลว้เสร็จ บริษทัขอสงวนสิทธิ[ ในการระงบัการใชง้าน Ethernet portจนกวา่จะมีการแกไ้ขให้แลว้เสร็จ 
  21.2 หากมีการตรวจพบการกระทาํดงักล่าวเป็นครั2 งที 2  บริษทั ขอสงวนสิทธิ[ ในการระงบัการใชง้านEthernet port  ทนัที 
  21.3หากมีการตรวจพบเป็นครั2 งที 3 ภายในระยะเวลาไม่เกิน 6  เดือน บริษทัขอสงวนสิทธิ[ ในการบอกเลิกสัญญาการให้บริการกบัผูใ้ช้บริการ 
 22. การดาํเนินการดงัต่อไปนี2บริษทั ไม่ถือวา่เป็นการให้บริการหลกั ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งชาํระค่าดาํเนินการตามอตัราทีบริษทั กาํหนด 
  22.1 การยา้ยสาย Ethernet port ระหวา่งตู ้Rack 
  22.2 การยา้ยตู ้Rack 
 23. บริษทั สงวนสิทธิ[ ในการเปลียนแปลง แกไ้ข เพิมเติมขอ้ตกลงนี2ตามทีเห็นสมควร 
 
 ขา้พเจา้ไดท้ราบรายละเอียด และเงือนไขของบริษทั ทีปรากฏขา้งตน้โดยตลอดแลว้ และยนิยอมผกูพนัและปฏิบติัตามสัญญาบริการ CAT-IDC ทุกประการ โดยให้ถือวา่เอกสารฉบบั
นี2 เป็นสัญญาผกูพนัในการใชบ้ริการของขา้พเจา้  

 
   ลงชือ...................................................................... ผูข้อใชบ้ริการ  
           (….................................................................)        วนัที .................../....................../.................  
     
   ลงชือ...................................................................... ผูอ้นุมติั (บริษทั) 
           (….................................................................)           
      ตาํแหน่ง ...........................................................  วนัที .................../....................../.................  
 

  




