
 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 จํากัด (มหาชน)   
CAT Telecom Public Company Limited   

 

  
ขอตกลงและเงื่อนไขแนบทายคําขอใชบริการ CAT IDC : Shared Web Hosting Pg 1 of 3 

 

 

ขอตกลงและเงื่อนไขการใชบริการ CAT-IDC 
 

 ขอตกลงนี้ใชบังคับระหวาง บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “บริษัท”) กับผูขอใชบริการที่ระบุไวตามขอตกลงนี้ (ซึ่งตอไปนี้เรียกวา 
“ผูใชบริการ”) โดยผูใชบริการยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามขอตกลงและเงื่อนไขดังตอไปนี้ 
 

เงื่อนไขท่ัวไปสําหรับบริการ CAT-IDC ทุกประเภท 
 
 1.      ผูใชบริการจะตองไมใชบริการไปในทางที่ผิดกฎหมายหรอืขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน รวมทั้งตองไมกระทําการอยางหนึง่อยางใดดงัตอไปนี ้

1.1   เปนแหลงกระจายไวรัสคอมพิวเตอร  หนอนคอมพิวเตอร  Spyware, Adware,  Trojan horse หรือเปนแหลงที่ใชในการเจาะหรอืโจมตรีะบบอื่นๆ 
1.2  เปนแหลงที่ใชในการทํา Phishing เพื่อแอบขโมยขอมูลของผูอื่น 
1.3  ใหบริการที่เกี่ยวของกับซอฟทแวรและขอมูลที่ละเมิดลิขสิทธ์ิ 
1.4  ใหบริการในลักษณะที่เปน Peer to Peer เชน BitTorrent เปนตน 
1.5  ใหบริการเว็บไซตที่นําเสนอสิ่งผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรม หรือขัดตอความสงบเรียบรอยของประชาชน ในที่นี้รวมถึงส่ือลามกอนาจาร  การขายบริการทางเพศ   การทาํ
ใหผูอื่นเสียหาย การพนันทุกประเภท รวมถึงการเชื่อมตอไปยังเว็บไซตลักษณะนีด้วย 

1.6  ใหบริการ Camfrog สําหรับเผยแพรส่ือลามกอนาจาร รวมถงึการกระทําที่ไมเหมาะสมตางๆ  
1.7  เปนแหลงเผยแพรรูปภาพของผูอื่น และภาพนั้นเปนภาพที่เกดิจากการตดัตอหรือดัดแปลงดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือวิธีการอื่นใดที่จะทาํใหผูอื่นนั้นเสียชื่อเสียง  
ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือไดรับความอับอาย 

1.8  เปนแหลงที่ใชในการทํา Commercial Mass E-mailing หรือ "Spamming" ไมวากรณีใดๆ ทัง้ส้ิน การสงโฆษณาไปยังอีเมลผูอื่นโดยผูอื่นไมไดขอ หรือ สงไปยัง 
Newsgroups User  การสงอีเมลโดยใชที่อยูสงกลับที่ไมมีจริงทางดานธุรกิจ การสงขอความลูกโซเพื่อจะทาํใหเกดิการตอบกลับจํานวนมาก และการสงขอความซ้ําๆ เดิมๆ 
ไปยังผูอื่น เปนตน 

1.9 ผูใชบริการจะตองไมใหบริการที่เกี่ยวของกับซอฟทแวรผิดกฎหมายทุกประเภทรวมไปถึงนามสกุลไฟล  อืน่ๆ ที่พยายามหลบเลี่ยงดวย การใชอุปกรณ  โปรแกรมหรือ
ขอมูลที่ไมไดรับอนุญาตจากเจาของผลติภัณฑ  และการละเมิดเครื่องหมายการคา  ลิขสิทธ์ิ  หรือทรัพยสินทางปญญาของผูอืน่หรือคณะบคุคลอื่นในทุกประเทศทั่วโลก 

1.10  เปนแหลงทาํกิจกรรมใดๆ ที่กอใหเกิดการฝาฝนกฎหมายไทย หรือกฎหมายระหวางประเทศ หรือทําใหเกดิความวุนวายตอสถาบัน ชาต ิ ศาสนา พระมหากษัตริย หรือ 
สังคมทั่วไป ในทุกประเทศ 

 2.      บรษิัทมีสิทธ์ิระงบัการใหบริการชั่วคราวไดทันที โดยไมจําเปนตองแจงใหผูใชบริการทราบลวงหนาในกรณีตอไปนี ้
2.1  ผูใชบริการถงึแกความตายหรอืผูใชบริการเปนนิติบุคคลเลิกกิจการ หรือผูใชบริการถูกศาลมีคําส่ังยึดหรอือายัดทรัพยหรือถูกพิทักษทรพัย 
2.2  เกดิเหตุสุดวิสัยข้ึนแกบริษัท 
2.3  ผูใชบริการใชเอกสารหรือขอมูลปลอมในการขอใชบริการ 
2.4  ผูใชบริการใชบริการอยางผิดกฎหมายหรอืไมเหมาะสม หรือใชบริการขัดกับขอตกลงการใชบริการนี้ ทัง้นี้ไมวาบริษัทจะไดแจงเตอืนแลวหรือไม 
2.5  ผูใชบริการใชบริการเกินวงเงินคาบริการที่กําหนด โดยบรษิัทไดแจงเตือนใหผูใชบริการทราบลวงหนาแลววาผูใชบริการใกลเต็มวงเงินตามที่ไดกําหนด 
2.6  ผูใชบริการผิดนัดชาํระคาธรรมเนียมและคาบริการเกินกวาวันครบกําหนดชําระหนี้ที่ระบุในใบแจงหนี้สองคราวติดตอกัน 
2.7  บรษิัทพิสูจนไดวาผูใชบริการไดนาํบริการไปใชเพื่อแสวงหารายได โดยมีเจตนาไมชําระคาธรรมเนียมและคาบริการ 
2.8  บรษิัทมีเหตุที่จําเปนตองบาํรุงรักษาหรือแกไขเครือขายที่ใชในการใหบริการ 

 3.      ในระหวางระงับการใหบริการชั่วคราว บริษัทมีสิทธ์ิเรียกเก็บคาธรรมเนียมและคาใชบริการตามขอตกลงนี้ได เวนแตในกรณีที่เหตุแหงการระงับการใหบรกิารชั่วคราวดังกลาว
ไมไดเกิดจากความผิดของผูใชบริการ 
 4.      กรณีที่เกิดเหตขัุดของหรือปญหาจากการใชบริการ CAT IDC ผูใชบริการที่มีอํานาจติดตอประสานงานจะตองแจงใหบริษัททราบโดยเร็ว โดยระบุหมายเลข IDC ID พรอม
รายละเอียดตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
 5.      ผูใชบริการจะตองเก็บรหัสผานไวเปนความลับ 
 6.      บรษิัทไมรับผิดชอบ หากโปรแกรมหรือขอมูลบนเครื่อง Server ของผูใชบริการถูกแกไขเปลี่ยนแปลง ถูกลบ ร่ัวไหล หรือเสียหาย ไมวาจะเกิดจากเหตุใด ๆ ทั้งนี ้บริษัทยินดีให
ความชวยเหลือถงึที่สุดในการแกะรอย คนหา ตามตัว ผูที่สรางความเสียหายใหแกโปรแกรมและขอมูลของผูใชบริการ 
 7.      บริษัทเปนเจาของในหมายเลข IP Address ทุกเบอรที่บริษทัจัดใหแกผูใชบริการ และบริษัทสงวนสิทธ์ิที่จะแกไขเปลี่ยนแปลงและเรียกคืนหมายเลข IP Address ตามที่ทาง
บริษัทเห็นสมควร โดยผูใชบริการจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ ไมไดทั้งส้ิน 
 8.      ผูใชบริการสามารถลงทะเบียนบุคคลที่มีอํานาจติดตอประสานงานกับทางบริษัทได 2 คน หากมีการเปลี่ยนแปลงบุคคลผูมีอํานาจติดตอประสานงานดังกลาว ผูใชบริการตอง
แจงใหบริษัททราบเปนลายลักษณอักษรทันท ี บริษัทจะไมรับผิดชอบ หากเกดิความเสียหายใด ๆ เนือ่งจากบุคคลที่เคยมีอํานาจตดิตอประสานงานกับบรษิัท ขอใชบริการในนามของผูใชบริการ
กอนที่ผูใชบริการจะแจงการเปลี่ยนแปลงเปนลายลักษณอักษรใหบรษิัททราบ 
 9.      ในกรณีที่ผูใชบรกิารตองการใชหองประชุม CAT IDC ผูใชบริการจะตองย่ืนคําขอใชหองประชุมลวงหนาอยางนอย 3 วันทําการ และสามารถใชบริการไดเฉพาะในชวงเวลาทํา
การเทานัน้   โดยใชไดครั้งละไมเกิน 3 ชั่วโมงตอวัน และไมเกิน 12 ชั่วโมงตอเดอืน  หากเกินกวานั้นบรษิัทจะเรียกเก็บคาใชจายตามอตัราที่บริษัทกาํหนด  ทั้งนี้เปนดุลพนิิจของบริษัทในการ
พิจารณาอนุญาตใหใชหองประชุมดงักลาว 
 10.      การแกไข/เพิ่มเติม ขอมูลสวนตัว เชน ที่อยู หมายเลขโทรศัพท และอีเมล ผูใชบริการจะตองแจงเปนลายลักษณอักษรใหบริษัททราบ 
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 11.      บริษัทสามารถที่จะเขาทําการตรวจสอบขอมูลการใชงานของผูใชบริการได โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา กรณีทีต่รวจสอบแลวพบวาผูใชบริการมีการใชงานผิดปกต ิหรือ
กรณีที่บริษัทเห็นสมควร บริษัทสามารถที่จะดาํเนินการอยางใดอยางหนึ่ง เพื่อรักษาสิทธ์ิใหกับผูใชบริการรายอื่น โดยผูใชบริการจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ จากบริษัทไมได 
 12.     CAT IDC จะทําการ block IP address ที่ใชงาน Traffic ประเภท Bittorrent และ Camfrog ที่ละเมิด พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 
เชน มีการโชวลามกอนาจาร เปนตน เปนเวลา 24 ชม. ถาเปนการตรวจพบครั้งแรก และจะเพิ่มเวลาการ block ครั้งละ 24 ชม. ทุกครั้งทีม่ีการตรวจพบวา IP addresss นั้น มีการละเมดิ เนือ่งจากที่
ผานมาทุกครั้งที ่ IP address ของลูกคารายหนึง่ ถูก block ลูกคารายนั้นจะหลีกเลี่ยงไปใช IP address ใหม เพื่อไมใหถูกเพิ่มเวลาการ block เมื่อทําการละเมดิครั้งตอไป ดงันัน้ บริษัทขอแจงวา ทุก
ครั้งที่ลูกคา ทําการละเมิดขอตกลงและเงือ่นไขการใหบริการ CAT IDC ไมวา IP address ที่ใชในการละเมิดแตละครั้ง จะไมเหมือนกัน ทางบรษิัท  จะเพิ่มเวลาการ block ครั้งละ 24 ชม. สําหรับ
ลูกคารายนั้นๆ 

13. เนื่องจาก การทํา Phishing จะสงผลเสียรายแรงตอผูใชงาน Internet จํานวนมาก ซ่ึงสวนใหญจะเปนผูใชงานบริการ Internet Banking โดยผูใชงานเหลานี้จะถูกขโมย username 
และ password โดยคนทํา Phishing เพื่อไปใชในทางที่ผิด ดังนั้น ในกรณีที่ทาง CAT-IDC ตรวจพบวาม ีIP address ใด ถูกใชทาํ Phishing ทางบริษัท จะแจงใหลูกคาผูเปนเจาของ IP Address นั้น 
ดําเนนิการแกไข ผานทางอีเมล และโทรศัพท ในกรณีที่บริษัทไมสามารถติดตอทางโทรศัพทได จะทําการแจงผานทาง sms และภายหลงัการแจง 30 นาท ีถาลูกคายังดําเนินการแกไข ไมแลวเสร็จ 
ทางบรษิัท จะทําการ block IP นั้นจนกวาจะมกีารแกไข 

14. กรณีที่ผูใชบริการผิดนดัชําระหนี้ตามใบแจงหนี้สองคราวขึ้นไปและบริษัทไดทําการแจงเตอืนใหผูใชบริการมาชําระหนี้ภายใน 10 วันนับแตวันที่ลงในหนงัสือ หากพนกําหนด
ระยะเวลาดังกลาวแลว นอกจากบรษิัทจะระงับการใหบริการและบอกเลิกสัญญาแลว บรษิัทสามารถนาํอุปกรณของผูใชบริการออกมาเก็บไวในพื้นที่สวนกลาง โดยไมอนุญาตใหผูใชบริการนาํ
อุปกรณทุกชนดิออกจากพื้นที่จนกวาผูใชบริการจะดาํเนินการชาํระหนี้ทั้งหมดใหเรียบรอย และทัง้นี้บรษิัทจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ ที่อาจเกดิข้ึนตออุปกรณทุกชนิด ในระหวางที่
ผูใชบริการผิดนดัชาํระหนี้นั้น ทั้งนี้บริษัทมีสิทธ์ิเรียกเก็บคาใชจายใดๆ ที่อาจมีข้ึนจากการนําอุปกรณมาเก็บที่พืน้ที่สวนกลางนั้นได  

15. เมื่อขอตกลงนี้ส้ินสุดลงไมวากรณีใดๆ ผูใชบริการมีหนาที่ตองเคลื่อนยายอุปกรณทุกชนิด ออกจากสถานที่ใหบรกิารและปรับปรงุบูรณะสถานที่ใหบริการใหอยูในสภาพเดิม
กอนการใหบริการ ภายใน 15 วันทาํการนับแตขอตกลงนี้ส้ินสุดลง หากพนกาํหนดระยะเวลาดงักลาว บริษัทจะนําอุปกรณของผูใชบรกิารออกมาเก็บไวในพืน้ที่สวนกลาง และไมรับผิดชอบตอ
ความเสียหายใดๆ ทีอ่าจเกิดข้ึนตออุปกรณ และผูใชบริการจะตองชําระคาใชจายใดๆ ที่เกดิข้ึน(ถาม)ีใหแกบรษิัท  

16. เมื่อสัญญาสิ้นสุดลงไมวากรณีใดๆ  ผูใชบริการตองนาํอุปกรณของผูใชบริการออกจากพื้นทีต่ิดตั้งภายในเวลา 08:30 – 16:30น. วันจันทร – ศุกร เทานั้น 
17. บรรดาหนงัสือ จดหมาย คําบอกกลาวใดๆ ของบริษัทซ่ึงสงไปยังผูใชบริการ ณ สถานที่สงใบแจงคาใชบริการ  ใหถือวาผูใชบริการไดรับโดยชอบแลว 
18. ผูใชบริการตองปฏิบัตติามหลักเกณฑ กฎระเบียบ  เงื่อนไข และขอปฏิบัติตางๆเกี่ยวกับการใหบริการ CAT IDC ของบรษิัทที่ใชอยูในปจจุบันและที่จะมีข้ึนในอนาคตอยาง

เครงครัด   
19.  ผูใชบริการตองปฏิบัตติามพระราชบัญญัติ วาดวยการกระทาํผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 โดยเครงครัด  
20. หากผูใชบริการไมประสงคจะใชบริการนีต้อไป ผูใชบริการจะตองแจงใหบริษัททราบเปนลายลักษณอักษรลวงหนาอยางนอย 15 วัน กอนครบกําหนดระยะเวลาที่ระบุในคําขอ

ใชบริการ เมื่อครบกําหนดแลวผูใชบริการยังคงใชบริการตอไป ใหถอืขอตกลงนี้มีผลบังคับตอไปอีกคราวละ 1 ป 
21. หากผูใชบริการบอกเลกิการใชบริการกอนครบ 1 ป บริษัทขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมคืนคาใชบริการที่ชาํระลวงหนาไวแลว  สําหรับการใชบริการในปที่ 2 หากผูใชบริการบอกเลิก

การใชบริการกอนครบระยะเวลาที่ไดชําระคาบริการลวงหนาไว  บรษิัทจะคืนคาใชบริการสวนที่เหลือให 
22. กรณีที่มีการใชบริการเสริม Add-On Service หรือมีการใช Port, IP Address, Data Transfer และ Disk Storage เกินจํานวนที่กาํหนดเอาไวในแตละประเภทของบริการ/Plan 

บริษัทจะคิดคาใชบริการเพิ่มเติมตามอัตราที่บริษัทกําหนด 
23. หากผูใชบริการบอกเลกิการใชบริการหลังจากที่บริษัทไดจัดเตรียมการใหบริการแลว บรษิทัจะไมคืนคาบริการแรกเขา 
24. ในกรณีที่ถูกระงับการใชบริการ  หากผูใชบริการตองการใชบริการใหม จะตองจายคาตดิตั้งใหมเทากับอัตราคาติดตัง้ของแตละบริการ 
25. หากผูใชบริการปฏิบัตผิิดเงื่อนไขขอใดขอหนึง่ของสัญญานี ้  บรษิัทมีสิทธ์ิระงับการใหบริการและ/หรือบอกเลิกสัญญาได  โดยในการบอกเลิกสัญญา บริษัทจะแจงเหตุแหง

การบอกเลิกสัญญาใหผูใชบริการทราบลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน  โดยผูใชบริการยอมรบัวาการกระทาํใดๆอันเนื่องมาจากการเลิกสัญญานี้ไมเปนการลวงละเมิดตอผูใชบริการประการใด  และ
ผูใชบริการยังคงตองมภีาระผูกพนัที่จะตองชาํระคาบริการที่คางอยูใหครบถวนดวย 

26. บริษัทสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลง แกไข เพิ่มเติมขอตกลงนี้ตามที่สมควร 

  
เงื่อนไขสําหรับบริการ Shared Web Hosting 
 

 1.  บริการ Shared Web Hosting หมายถึง บริการรับฝากขอมูลเว็บไซด 
 2. บริษัท มีหนาที่ในการดูแลใหเครื่องเว็บเซิรฟเวอรของบริษัท สามารถใหบริการไดเปนปกตเิทานั้น ในกรณีที ่Source Code/Script ของผูใชบริการขัดของ หรือมปีญหาที่เกี่ยวกับ
การเขียน Code หรือการใชงานในดานตางๆ ของ Script บริษัท ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมตอบคําถามหรือแกไขปญหาใดๆใหกับผูใชบริการ 
 3. บริษัทจะไมรับผิดชอบในกรณีที่ขอมูลของผูใชบริการสูญหายไมวากรณีใดๆ แมวาบรษิัท จะมีบริการสํารองขอมูลทุกวัน ดังนั้นผูใชบริการจึงควรมีขอมูลสํารองไวอยางนอย
จํานวน 1 ชุดเสมอ 

4.     การขอเขาปรับปรุงเปลี่ยนแปลง แกไข เพิ่มเติม ขอมูลหรือโปรแกรมใดๆ บนเครื่อง Dedicated Server บริษัท ไดจัดหอง Customer Room ไวใหบริการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง 
แกไข เพิ่มเติม ขอมูลหรือโปรแกรมใดๆ บนเครื่อง Dedicated Server โดยผูใชบริการสามารถติดตอขอใชบริการหอง Customer Room ไดโดยกรอกคําขอใชบรกิารตามที่บรษิัทกําหนด พรอมทั้ง
แสดงหลักฐานสําคัญแสดงตน อาทิเชน บัตรประจําตัวประชาชน หนังสือเดนิทาง ใบอนุญาตขับรถ ตอบริษัท เมื่อบริษัทอนุญาตใหใชหอง Customer Room แลว ผูที่จะเขาใชบริการหอง Customer 
Room ไดจะตองเปนบคุคลที่มีอํานาจตดิตอประสานงานเทานั้น และระยะเวลาในการใชบรกิารหอง Customer Room จะตองไมเกิน 6 ชั่วโมงตอวัน และไมเกนิ 60 ชั่วโมงตอเดือน เนื่องจากหอง 



 

บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)   
CAT Telecom Public Company Limited   
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Customer Room สามารถใหบริการลูกคาไดไมเกิน 10 คนพรอมกนั ดงันัน้ บรษิัทขอสงวนสิทธ์ิในการใหบริการตามลําดับการขอใชบริการ หากผูใชบริการตองการใชบริการมากกวาหนึง่ครั้ง
ติดตอกัน บริษัทจะอนญุาตตอเมือ่ไมมีผูใชบรกิารรายอืน่รอใชบริการอยูเทานั้น 
 5. ไฟลใดที่ผูใชบริการใชงานอยู เชน Website Files, Email Files, Database Files เปนตน หากเกิดการติดไวรัส ไฟลนัน้อาจจะถกูลบออกจากระบบโดยอัตโนมตั ิโดยบริษัท ไมตอง
แจงใหผูใชบริการทราบลวงหนาและไมตองรบัผิดชอบตอความเสียหายใด ๆ ที่เกิดข้ึน 
 6. การใชงาน  Shared Web Hosting  ผูใชบริการสามารถ Loginโดยใช Password ของผูใชบริการ ดงันั้นผูใชบริการตกลงที่จะเก็บรกัษาขอมูลดังกลาวไวเปนความลับ ไมควร
เปดเผยใหผูอื่นที่ไมมีสวนเกี่ยวของทราบโดยเด็ดขาด และ ผูใชบริการยอมรับวาการกระทําใด ๆ ที่เกิดข้ึนภายใต Password ของผูใชบริการ ผูใชบริการตกลงรับผิดชอบตอการกระทาํรวมทั้งคาใช
บริการและความเสียหายที่เกิดข้ึนทั้งหมด ไมวาจะเกิดจากการกระทาํ ของผูใชบริการเองหรอืจากบุคคลอื่น 
 7.  ผูใชบริการจะตองไมกระทําการใดๆ ที่สงผลกระทบกระเทือนกบัเครื่องคอมพิวเตอรและทรัพยากรที่มีอยูของเครื่องคอมพิวเตอร อาทิเชน การใชงาน CPU อยางเกินขอบเขต หรือ
การใชงานโปรแกรมใดๆ ที่สงผลกระทบกระเทือนตอการทํางานของระบบ และการกระทาํอื่นๆ ตามที่บรษิัท เห็นสมควร หากตรวจพบการกระทําดังกลาว บริษทั จะดาํเนนิการตามที่เห็นสมควร 
โดยผูใชบริการจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากบริษัท ไมไดทั้งส้ิน และผูใชบริการยงัคงตองรบัผิดชอบในคาบริการตางๆ ที่เกิดข้ึนตามขอตกลงนี ้
 8. บริษัท สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลง แกไข เพิ่มเติมขอตกลงนี้ตามที่เห็นสมควร 
 
 ขาพเจาไดทราบรายละเอียด และเงื่อนไขของบริษัท ที่ปรากฏขางตนโดยตลอดแลว และยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามสัญญาบริการ CAT-IDC ทุกประการ โดยใหถือวาเอกสารฉบับ
นี้เปนสัญญาผูกพนัในการใชบริการของขาพเจา  

 
   ลงชือ่...................................................................... ผูขอใชบริการ  
           (….................................................................)        วันที่ .................../....................../.................  
     
   ลงชือ่...................................................................... ผูอนุมัติ (บริษัท) 
           (….................................................................)           
      ตําแหนง ...........................................................  วันที่ .................../....................../.................  




