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Co-location - Service Level Agreement

มาตรฐานการให้บริการ (Service Level Agreement)
บริการ Co-location
บริษทั นิ ภา เทคโนโลยี จากัด
บริการ Co-location คือ บริการให้เช่าพืน้ ทีว่ างเซิรฟ์ เวอร์ (Server) โดยเซิฟร์เวอร์เป็ นของผูใ้ ช้บริการเอง เพื่อ
เชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ไฟฟ้ า ให้อยู่ในสภาพแวดล้อม และสิง่ อานวยความสะดวกต่างๆ ของห้อง Internet
Data Center ของผูใ้ ห้บริการ
ซึง่ ในข้อตกลงมาตรฐานการให้บริการนี้
“ผูใ้ ห้บริการ”

หมายถึง

บริษทั นิภา เทคโนโลยี จากัด

“ผูใ้ ช้บริการ”

หมายถึง

ลูกค้าผูใ้ ช้บริการ Co-location

1. คาจากัดความ
1.1 บริการ หมายถึง บริการ Co-location
1.2 มาตรฐานการให้บริการ หมายถึง ข้อกาหนดหรือเกณฑ์การให้บริการทีผ่ ใู้ ห้บริการตัง้ ขึน้ มาเป็ นข้อตกลง
ระหว่างผูใ้ ห้บริการและผูใ้ ช้บริการ เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการให้บริการ และรับประกันระดับการให้บริการทีผ่ ใู้ ช้บริการ
จะได้รบั
1.3 ความพร้ อ มในการให้ บริ ก าร (Service Availability) หมายถึง ความสามารถในการให้บ ริก ารแก่
ผูใ้ ช้บริการได้ตามเป้ าหมายทีก่ าหนด
1.4 ระยะเวลาที่ให้บริการไม่ได้ (Downtime) หมายถึง ระยะเวลาทีไ่ ม่สามารถให้บริการแก่ผใู้ ช้บริการได้
1.5 คาร้องขอ (Service Request) หมายถึง สิง่ ทีผ่ ใู้ ช้บริการร้องขอ อาจเป็ นการร้องขอข้อมูล คาแนะนา การ
ขอใช้บริการ การขอปรับเปลีย่ นรายละเอียดของบริการ หรือความต้องการอื่น ๆ ซึง่ ไม่ใช่ปัญหาของบริการ
1.6 ข้อร้องเรียน (Service Complaint) หมายถึง การแจ้งข้อร้องเรียนกรณีท่ผี ใู้ ช้บริการพบปั ญหาเกี่ยวกับ
คุณภาพการให้บริการทีไ่ ม่เป็ นไปตามมาตรฐานการให้บริการทีก่ าหนดไว้ หรือกรณีทผ่ี ใู้ ช้บริการไม่ได้รบั บริการจากผู้
ให้บริการตามความต้องการหรือความคาดหวัง และทาให้เกิดความไม่พงึ พอใจ ผ่านทางช่องทางการร้องเรียนที่ ผใู้ ห้
บริการระบุไว้
1.7 เหตุอุบตั ิ การณ์ (Incident) หมายถึง เหตุการณ์ท่เี กิดขึ้นแล้ว ทาให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้บริการได้
ตามทีต่ กลงกันไว้ใน Service Level Agreement (SLA) ฉบับนี้หรือเหตุการณ์ทก่ี ระทบต่อการควบคุมการเข้าถึงข้อมูล
ความถูกต้องสมบูรณ์ ความพร้อมใช้งานของระบบ
1.8 ระยะเวลาเป้ าหมายในการตอบสนอง (Target Response Time) หมายถึง ระยะเวลานานที่สุ ด ที่
เจ้าหน้าทีจ่ ะตอบกลับหรือติดต่อกลับไปยังผูใ้ ช้บริการในครัง้ แรก
1.9 ระยะเวลาเป้ าหมายในการดาเนิ นการตามคาร้องขอหรือแก้ไขเหตุอุบตั ิ การณ์ (Target Resolution
Time) หมายถึง ระยะเวลานานทีส่ ุดในการดาเนินการตามคาร้องขอหรือแก้ไขเหตุอุบตั กิ ารณ์ให้แล้วเสร็จ โดยนับตัง้ แต่
เวลาทีผ่ ใู้ ห้บริการบันทึกรับคาร้องขอจากผูใ้ ช้บริการหรือการแก้ไขเหตุอุบตั กิ ารณ์ไว้ในระบบจนกระทังผู
่ ใ้ ช้บริการได้รบั
แจ้งว่าปั ญหาหรือคาร้องขอได้ถูกดาเนินการเป็ นทีเ่ รียบร้อแล้ว
1.10 ทุกวัน หมายถึง วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ รวมถึงวันหยุ ดราชการ วันหยุ ดนั กขัตฤกษ์ วันหยุ ดตามมติ
คณะรัฐมนตรี และวันหยุดของผูใ้ ห้บริการ
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1.11 Ticket หมายถึง ปั ญหาหรือคาร้องขอจากผู้ใช้บริการบนหน้าเว็บไซต์ nipa.cloud/ticket หรือที่ถูกสร้างใน
ระบบ Ticket จากการแจ้งปั ญหาหรือคาร้องขอผ่านช่องทางอื่นๆ
1.12 ระบบ Precision Air Conditioning หมายถึง ระบบปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมแิ ละความชื้นพิเศษ
ซึง่ เหมาะกับการใช้งานในห้อง Data Center ทีเ่ ป็ นห้องต้องการการควบคุมอุณหภูมแิ ละความชืน้ อย่างมาก
1.13 ระบบ Modular UPS หมายถึง ระบบเครื่องสารองไฟฟ้ าอัตโนมัติ
2. ขอบเขตการให้บริการ
ผูใ้ ห้บริการตกลงให้บริการแก่ผใู้ ช้บริการ ดังนี้
2.1 ผูใ้ ห้บริการจะจัดเตรียมพืน้ ที่ Rack และระบบเครือข่ายภายในห้อง Nipa Internet Data Center (IDC) สาหรับ
ให้บริการตามรูปแบบทีผ่ ใู้ ช้บริการร้องขอ (ซึง่ รวมถึงระบบไฟฟ้ า)
2.2 ผูใ้ ห้บริการจะให้บริการภายในห้อง Internet Data Center ทีค่ รอบคลุมถึงระบบอินเทอร์เน็ต, ระบบรักษา
ความปลอดภัย, ระบบ Precision Air Conditioning และระบบ Modular UPS ซึง่ ช่วยสารองไฟให้เครื่องสามารถใช้งาน
ได้ขนั ้ ต่า 1 ชัวโมง
่
3. ช่วงเวลาการให้บริการ
3.1 ระยะเวลาการให้บริการ Colocation
บริการ
บริการนาเครื่องเข้า/ออก ติดตัง้ และบารุงรักษาเครื่อง Server

เวลา
ตลอด 24 ชัวโมง
่

วัน
ทุกวัน

3.2 ระยะเวลาการรับเรื่องและดาเนิ นการตามคาร้องขอ (Service Request) และเหตุอบุ ตั ิ การณ์
(Incident)
บริการ
รับเรื่องคาร้องขอและเหตุอุบตั กิ ารณ์จากผูใ้ ช้บริการ
ดาเนินการแก้ไขเหตุอุบตั กิ ารณ์
ดาเนินการตามคาร้องขอ

เวลา
ตลอด 24 ชัวโมง
่
ตลอด 24 ชัวโมง
่
09.00 น. – 18.00 น.

วัน
ทุกวัน
ทุกวัน
จันทร์ - ศุกร์

4. การบริการและสนับสนุนการให้บริการ
4.1 ด้านการขาย (8x5)
ผู้ให้บริการจะมีเจ้าหน้ าที่ฝ่ ายขายรับเรื่องและให้คาแนะน าหรือค าปรึกษาสาหรับค าร้องขอที่เกี่ยวข้องกับ
รายละเอียดสินค้าและบริการ เพื่อให้ผใู้ ช้บริการได้รบั ข้อมูลทีเ่ พียงพอต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ เช่น รายละเอียด
แพคเกจ, ราคา, โซลูชนที
ั ่ ใ่ ห้บริการ, โปรโมชันปั
่ จจุบนั เป็ นต้น และคอยดาเนินการประสานงานด้านการขายและการเงิน
ตลอดอายุสญ
ั ญาการใช้บริการ โดยสามารถติดต่อผูใ้ ห้บริการได้ทางช่องทางดังนี้
โทรศัพท์: 02-107-8251 ต่อ 413, 416, 417 หรือ 08-6019-4000
อีเมล: sales@nipa.cloud
เว็บไซต์: https://www.Nipa.cloud/contact-sale
วันและเวลาการบริการ: วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 น. – 18.00 น.
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4.2 ด้านเทคนิ ค (24x7)
ผูใ้ ห้บริการจะมีเจ้าหน้าที่ Network Operation Center รับแจ้งปั ญหา รับเรื่องคาร้องขอ รับเรื่องขอเปลี่ยนแปลง
รับแจ้งเหตุอุบตั กิ ารณ์ ให้คาแนะนาหรือคาปรึกษาด้านการใช้งานหรือทางด้านเทคนิค และดาเนินการประสานงานตลอด
อายุสญ
ั ญาการใช้บริการ โดยสามารถติดต่อผูใ้ ห้บริการได้ทางช่องทางดังนี้
โทรศัพท์: 02-107-8251 ต่อ 111
อีเมล: support@nipa.cloud
Ticket: http://Nipa.cloud/ticket
วันและเวลาการบริการ: ทุกวัน ตลอด 24 ชัวโมง
่
4.3 การจัดการเหตุอบุ ตั ิ การณ์ (Incident Management)
เหตุอุบตั กิ ารณ์จะได้รบั การดาเนินการตามลาดับความสาคัญและกรอบเวลา ดังนี้
ลาดับความสาคัญ
(Priority)
Critical
High
Medium
Low

ระยะเวลาเป้ าหมายในการตอบสนองครัง้ แรก
(First Target Response Time)
ทางโทรศัพท์ อีเมล และ Ticket :
ภายใน 30 นาที

ระยะเวลาเป้ าหมายในการแก้ไขเหตุ
อุบตั ิ การณ์ (Target Resolution Time)
4 ชัวโมง
่
4 ชัวโมง
่
8 ชัวโมง
่
12 ชัวโมง
่

คานิยามลาดับความสาคัญ
1. “Critical” หรือ Security Incident หมายถึ ง เหตุ อุ บ ัติ ก ารณ์ ท่ีจ าเป็ นต้ อ งได้ ร ับ การแก้ ไ ขโดยทัน ที
เนื่องจากเกิดผลกระทบให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้บริการได้ และไม่สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เอง และยังเป็ น
เหตุอุบตั ิการณ์ ท่กี ระทบต่อการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลที่เป็ นความลับ (Confidentiality) กระทบต่อความสมบูร ณ์
(Integrity) และความพร้อมใช้งาน (Availability) ของระบบสาคัญ เช่น มีการเข้าถึงโดยไม่ได้รบั อนุ ญาต การถูกโจมตี
หรือถูกแฮกระบบ มีขอ้ มูลสูญหาย หรือข้อมูลรั ่วไหล เป็ นต้น
2. “High” หมายถึง เหตุ อุ บ ัติการณ์ ท่ี สาคัญ และจ าเป็ น ต้อ งได้ร ับ การแก้ไ ขอย่ า งเร่ ง ด่ ว น เนื่ อ งจากมี
ผลกระทบ และสร้างความเสียหายต่อธุรกิจหรือระบบสาคัญ และผู้ใช้บริการในวงกว้าง ผู้ใช้บริการไม่สามารถแก้ไข
ปั ญหาเฉพาะหน้าด้วยตนเอง และไม่สามารถรอการแก้ไขตามขัน้ ตอนปกติได้
3. “Medium” หมายถึง เหตุอุบตั ิการณ์ท่ีจาเป็ นต้องได้รบั การแก้ไขอย่างรวดเร็ว เนื่องจากองค์ประกอบ
สาคัญของระบบเกิดความบกพร่องส่งผลกระทบต่อการใช้งานบางฟั งก์ชนั ่ แต่ระบบหลักยังคงใช้ได้อยู่ แต่มผี ลกระทบ หรือ
สร้างความเสียหายต่อธุรกิจ และผูใ้ ช้บริการในเป็ นบางกลุ่ม
4. “Low” หมายถึง เหตุ อุ บ ัติการณ์ ท่ตี ้อ งได้ร ับการแก้ไ ขตามระยะเวลาปกติ เนื่ อ งจากมีองค์ประกอบ
บางส่วนของระบบเกิดความขัดข้อง แต่ส่งผลกระทบเป็ นรายบุคคล และมีผลกระทบต่อการทางานของบางฟั งก์ชนการใช้
ั่
งานของระบบทีไ่ ม่สาคัญ หรือทีอ่ ยู่ในระบบงานสนับสนุนเท่านัน้ ส่วนงานอื่น ๆ ของบุคคลอื่นยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ
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4.4 การจัดการคาร้องขอ (Service Request Management)
คาร้องขอจะได้รบั การดาเนินการตามลาดับความสาคัญและกรอบเวลา ดังนี้
ลาดับความสาคัญ
(Priority)
High
Medium
Low
Planned

ระยะเวลาเป้ าหมายในการตอบสนองครัง้ แรก ระยะเวลาเป้ าหมายในการดาเนิ นการ
(Target Response Time)
ตามคาร้องขอ (Target Resolution Time)
24 ชัวโมง
่
36 ชัวโมง
่
ทางโทรศัพท์ อีเมล และ Ticket :
ภายใน 30 นาที
48 ชัวโมง
่
ตามระยะเวลาทีก่ าหนดในแผนการแก้ไข

คานิยามลาดับความสาคัญ
1. “High” หมายถึง คาร้องขอการบริการถึงการปรับเปลีย่ นหรือแก้ไขบริการทีเ่ กีย่ วพันกับระบบทีส่ าคัญของ
ผูใ้ ช้บริการทีต่ ้องเร่งรีบดาเนินการให้เร็วทีส่ ุดเนื่องจากมีผลกระทบระดับสูง หรือค่อนข้างสูง เช่น การร้องขอให้ตรวจสอบ
หรือแก้ไชความผิดปกติของระบบทีก่ ระทบต่อการใช้งาน เป็ นต้น
2. “Medium” หมายถึง คาร้องขอการบริการถึงการปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขบริการที่ต้องดาเนินการให้เร็ว
ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด เช่น การร้องขอให้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดการใช้บริการ หรือติดตัง้ บริการอื่นเพิม่ เติม ทีม่ ผี ล
ต่อการใช้งานต่อไปของผูใ้ ช้บริการ เป็ นต้น
3. “Low” หมายถึง คาร้องขอเพื่อขอทราบรายละเอียดต่าง ๆ ของบริการเพิม่ เติม ทีต่ อ้ งดาเนินการตาม
ระยะเวลาปกติ
4. “Planned” หมายถึง คาร้องขอทีอ่ ยู่นอกเหนือไปจากสิง่ ทีส่ ามารถดาเนินการให้ได้ภายในระยะเวลาอันสัน้
ต้องมีการวางแผนเพื่อดาเนินการตามคาร้องขอดังกล่าว โดยระยะเวลาจะแตกต่างกันไปตามสิง่ ทีร่ อ้ งขอ
4.5 ข้อร้องเรียน (Service Complaints)
การแจ้งข้อร้องเรียนกรณีทผ่ี ใู้ ช้บริการพบปั ญหาเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการทีไ่ ม่เป็ นไปตามมาตรฐานการ
ให้บริการทีก่ าหนดไว้ หรือกรณีทผ่ี ใู้ ช้บริการไม่ได้รบั บริการจากผูใ้ ห้บริการตามความต้องการหรือความคาดหวัง และ
ทาให้เกิดความไม่พงึ พอใจ ผูใ้ ช้บริการสามารถแจ้งข้อร้อ งเรียนมายังผูใ้ ห้บริการผ่านช่องทางแจ้งข้อร้องเรียนบนหน้า
เว็บไซต์ nipa.cloud หรือที่ nipa.cloud/complaint
5. การรับประกันการให้บริการ
5.1 ความพร้อมในการให้บริ การ (Service Availability)
ทางผูใ้ ห้บริการจะรับประกันความพร้อมใช้งานของ Internet Data Center อยู่ท่ี 99.982% และความพร้อมใช้งาน
ของ Network ในระดับ 99.90% ทัง้ นี้หาก SLA ไม่ถงึ เกณฑ์ทก่ี าหนด ทางผูใ้ ห้บริการจะทาการชดเชยด้วยการเพิม่ จานวน
วันให้บริการนับจากวันหมดอายุเดิมของสัญญาบริการ โดยมีอตั ราการเพิม่ ระยะเวลาการบริการ (วัน) และกาหนดระยะเวลา
ทีช่ ดเชย ถ้าหาก Uptime น้อยกว่าทีก่ าหนดไว้ตามสัดส่วนดังนี้
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จานวนวันของบริการที่เพิ่ มขึ้นเมื่อสิ้ นสุดระยะเวลาของบริ การ (Days
of Service added to the end of the Service term)
15 วัน
30 วัน
60 วัน

ทัง้ นี้ ข้อตกลงมาตรฐานระดับการให้บริการฉบับนี้จะการันตีครอบคลุมเฉพาะส่วนทีร่ บั ผิดชอบโดยผูใ้ ห้บริการ
เท่านัน้ และจะไม่มผี ลกับ "สิง่ ทีอ่ ยู่นอกเหนือการควบคุม" ของข้อตกลง หรือปั ญหาทีม่ สี าเหตุทเ่ี กิดจากการดาเนินการ
ใด ๆ ของผู้รบั บริการ หรือบุคคลที่สามที่ได้รบั อนุ ญาตจากผู้ รบั บริการ หรือทัง้ สองอย่าง (ไม่อยู่ในการควบคุมของผู้
ให้บริการ) และจะไม่นับรวมเวลาเนื่องจากสาเหตุดงั ต่อไปนี้
1. Downtime ทีเ่ กิดจากแผนการบารุงรักษาระบบ หรือ การปรับปรุงระบบ (System Maintenance) ซึ่งจะมีการ
แจ้งแผนกาหนดเวลาทีแ่ น่นอน โดยจะดาเนินการในช่วงเวลาทีส่ ่งผลกระทบต่อการใช้งานน้อยทีส่ ุด
2. Downtime ทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลง อุปกรณ์ หรือ hardware บางส่วนทีเ่ สียหายโดยเร่งด่วน
3. Downtime ที่เกิดจากความผิดพลาดของสคริปต์ หรือโปรแกรม หรือการถูกโจมตีระบบที่เป็ นผลกระทบมา
จากช่องโหว่ภายใต้ระบบของผูใ้ ช้บริการ
4. Downtime ทีเ่ กิดจากการร้องขอให้ดาเนินการของผูร้ บั บริการ
5. Downtime อันเกิดจากความผิดพลาดของระบบหลักของศู นย์ ข้อมูล (IDC) หรือระบบการสื่อสารและ
โทรคมนาคมของประเทศ
6. หน้ าที่ของผู้ใช้บริการ
6.1 การเข้า – ออก อาคาร กสท โทรคมนาคม ผูใ้ ช้บริการจะต้องปฏิบตั ติ ามระเบียบของอาคาร ทัง้ ทีม่ อี ยู่ใน
ปั จ จุ บ ัน และในอนาคตโดยเคร่ ง ครัด การเข้า พื้น ที่ศู น ย์ Nipa IDC ผู้ใ ช้บ ริก ารจะต้อ งกรอกแบบฟอร์ม การเข้า ใช้
ศูนย์บริการ Internet Data Center ตามทีผ่ ใู้ ห้บริการกาหนดพร้อมแสดงหลักฐานสาคัญ เช่น บัตรประจาตัวประชาชน
หนังสือเดินทาง ใบอนุญาตขับรถ ต่อเจ้าหน้าทีท่ ุกครัง้
6.2 การนาอุปกรณ์เข้า – ออก พืน้ ทีศ่ ูนย์ Nipa IDC ผูใ้ ช้บริการจะต้องกรอกแบบฟอร์มอุปกรณ์เข้า – ออก
ศูนย์บริการ Internet Data Center ตามทีผ่ ใู้ ห้บริการกาหนดทุกครัง้ ผูใ้ ห้บริการขอสงวนสิทธิที์ จ่ ะไม่ให้ผใู้ ช้บริการนา
อุปกรณ์ใด ๆ ของผูใ้ ช้บริการออกจากพืน้ ทีต่ ดิ ตัง้ หากผูใ้ ช้บริการยังมียอดหนี้คา้ งชาระกับทางผูใ้ ห้บริการ
6.3 ผู้ใช้บริการจะต้องชาระค่าบริการก่อนนาเครื่องเข้า และในเดือนต่อไปจะต้องชาระก่อนวันหมดอายุการ
ให้บริการ เช่น ท่านต้องชาระค่าบริการเดือนพฤศจิกายน ภายในวันที่ 31 ตุลาคม เป็ นต้น
6.4 ผูใ้ ช้บริการจะต้องนาเครื่องเซิร์ฟเวอร์ทม่ี คี ุณลักษณะภายนอกเหมาะสม เป็ นไปตามทีร่ ะบุไว้ในใบเสนอ
ราคา และสามารถทางานในพืน้ ทีท่ ผ่ี ใู้ ห้บริการจัดเตรียมไว้ให้ได้
6.5 ผูใ้ ช้บริการสามารถมีผตู้ ดิ ตามเข้าพืน้ ทีศ่ ูนย์ NIPA IDC ได้ครัง้ ละไม่เกิน 10 คน และจะต้องทาการแจ้งชือ่ นามสกุล และหมายเลขบัตรประชาชน เป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้า 1 วันทาการ
6.6 ผูใ้ ช้บริการต้องปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตวิ ่าด้วยการกระทาผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 และข้อ
กฎหมายต่างๆ กฎระเบียบ เงือ่ นไข และข้อปฏิบตั ติ ่าง ๆ เกีย่ วกับการให้บริการ NIPA IDC ของผูใ้ ห้บริการทีใ่ ช้อยูใ่ น
ปั จจุบนั และทีจ่ ะมีขน้ึ ในอนาคตโดยเคร่งครัด
6.7 ผูใ้ ช้บริการจะต้องไม่ใช้งานในลักษณะทีเ่ ป็ น BitTorrent, Camfrog และ Proxy/VPN เพื่อให้บริการออกไป
ต่างประเทศ
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6.8 ผูใ้ ช้บริการทีม่ คี วามประสงค์จะขอเปลี่ยนหรือยกเลิก IP Address จะต้องแจ้งให้ผใู้ ห้บริการพิจารณาก่อน
อย่างน้อย 1 วันทาการ เพื่อทีผ่ ใู้ ห้บริการจะได้ทาการตรวจสอบ IP Address ก่อนทีจ่ ะรับคืนจากผูใ้ ช้บริการ และหาก
ตรวจสอบพบว่า IP Address มีปัญหา ผูใ้ ช้บริการจะต้องทาการแก้ไขให้แล้วเสร็จก่อนจึงจะสามารถเปลี่ยนหรือยกเลิก
IP Address ได้ โดยในส่วนของการเปลี่ยน IP Address ผู้ใช้บริการจะต้องชาระค่าดาเนินการให้แก่ผู้ให้บริ การ ตาม
อัตราทีผ่ ใู้ ห้บริการกาหนด
6.9 กรณีท่ผี ู้ให้บริการอนุ ญาตให้ดาเนินการตามข้อ 6.8 ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถขอ IP Address เพิ่มได้
ภายในระยะเวลา 30 วัน
6.10 ผูใ้ ช้บริการจะต้องไม่ตดิ ตัง้ อุปกรณ์ทอ่ี าจจะเปลี่ยนแปลงหรือทาอันตรายใด ๆ แก่ผูใ้ ห้บริการ อุปกรณ์ท่ี
นามาติดตัง้ ต้องอยู่ในพืน้ ทีท่ ผ่ี ใู้ ห้บริการ จัดให้แก่ผใู้ ช้บริการเท่านัน้ ในกรณีทเ่ี กิดความเสียหายขึน้ ผูใ้ ช้บริการจะต้อง
ชาระค่าเสียหายใด ๆ ทีเ่ กิดขึน้ (ถ้ามี) ให้แก่ผใู้ ห้บริการ
6.11 การติดตัง้ อุปกรณ์ประเภท Blade Server สามารถดาเนินการได้เฉพาะการเช่าพืน้ ทีแ่ บบ 1/2 Rack หรือ
Full Rack เท่านัน้
6.12 ผู้ใช้บริการสามารถเชื่อมต่อโครงข่ายเข้ามายังศูนย์ NIPA IDC ด้วย Private Network เช่น จากวงจร
Gigabit Internet, Lease Line, Frame Relay, ATM, E1 หรือวงจรอื่นๆ รวมถึงการให้บริการ Proxy และ VPN เพื่อการ
เชื่อมต่อสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยผ่านศูนย์ NIPA IDC ซึ่งผู้ใช้บริการจะต้องเสียค่าเชื่อมต่อตามอัตราทีผ่ ู้ให้บริการ
กาหนด
6.13 ผูใ้ ช้บริการจะต้องไม่เชื่อมต่อสายนาสัญญาณใด ๆ ระหว่างตู้ Rack หากผูใ้ ช้บริการมีความจาเป็ นหรือ
ประสงค์ทจ่ี ะทาการเชื่อมต่อจะต้องแจ้งให้ผใู้ ห้บริการทราบเพื่อพิจารณา ซึง่ ผูใ้ ช้บริการจะต้องเสียค่าเชื่อมต่อตามอัตรา
ทีผ่ ใู้ ห้บริการกาหนด
6.14 ผูใ้ ช้บริการจะต้องไม่ทาการ ถอด แก้ไข ดัดแปลงส่วนประกอบของตู้ Rack เช่น พัดลม ถาดวาง ล้อเลื่อน
หรือ อื่น ๆ
6.15 ผูใ้ ช้บริการต้องรับผิดชอบในการบารุงรักษาเครื่องอุปกรณ์ของตน และตกลงยอมรับว่าผูใ้ ห้บริการไม่ตอ้ ง
รับผิดต่อผู้ใช้บริการในกรณีท่เี ครื่องอุปกรณ์ชารุดเสียหาย เนื่องจากเหตุสุดวิสยั หรือเหตุการณ์ท่อี ยู่นอกเหนือความ
ควบคุมของผูใ้ ห้บริการ
6.16 ผูใ้ ช้บริการสามารถร้องขอให้เจ้าหน้าทีศ่ นู ย์ Nipa IDC ทาการ Reboot หรือ Power On/Off อุปกรณ์ของ
ตนได้แต่จะต้องไม่เกิน 3 ครัง้ ต่ออุปกรณ์ต่อวัน โดยผูใ้ ช้บริการต้องแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ผใู้ ห้บริการ ทราบพร้อม
ทัง้ ระบุหมายเลข IP Address หรือ Serial Number ของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ และรายละเอียดของการร้องขอให้ชดั เจน
เจ้าหน้าทีศ่ ูนย์ Nipa IDC ไม่สามารถทาการ Reboot หรือ Power On/Off ได้ ก่อนได้รบั แจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจาก
ผูใ้ ช้บริการ
6.17 เมื่อผู้ให้บริการตรวจพบว่าผู้ใช้บริการมีการตัง้ ค่าหรือใช้งาน IP Address ที่ไม่ได้รบั การจัดสรรจากผู้
ให้บริการ ซึง่ ส่งผลกระทบกับระบบเครือข่ายของผูใ้ ห้บริการ จะมีการดาเนินการตามขัน้ ตอนดังต่อไปนี้
6.17.1 ผูใ้ ห้บริการจะทาการ block Network port ทีม่ กี ารใช้งาน IP address ดังกล่าวทันทีหลังจากตรวจ
พบ
6.17.2 หากมีการตรวจพบเป็ นครัง้ ที่ 2 ภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน ผูใ้ ห้บริการขอสงวนสิทธิในการ
์
บอกเลิกสัญญาการให้ บริการกับผูใ้ ช้บริการ
6.18 กรณีทเ่ี กิดเหตุขดั ข้องหรือปั ญหาจากการใช้บริการ NIPA IDC ผูใ้ ช้บริการทีม่ อี านาจติดต่อประสานงาน
จะต้องแจ้งให้ผใู้ ห้บริการทราบโดยเร็ว โดยระบุ IP address หรือ Serial เครื่องเซิร์ฟเวอร์ พร้อมรายละเอียดต่าง ๆ ที่
เกีย่ วข้อง
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6.19 การแก้ไข/เพิม่ เติม ข้อมูลส่วนตัว เช่น ทีอ่ ยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล ผูใ้ ช้บริการจะต้องแจ้งเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรให้ผใู้ ห้บริการทราบ
6.20 หากผูใ้ ช้บริการต้องการยกเลิกบริการ ท่านจะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนวันหมดอายุ 1 เดือน หากต้องการ
ยกเลิกก่อนจะต้องชาระค่าบริการส่วนที่เหลือก่อนจึงจะนาเครื่องออกได้ รวมถึงการยกเลิกบริการเสริมอื่น ๆ เช่น IP,
สาย Shared จะต้องทาการแจ้งยกเลิกก่อนหมดอายุ 1 เดือนเช่นกัน
6.21 สาหรับผูใ้ ช้บริการทีแ่ จ้งยกเลิกการใช้บริการ หรือถูกผูใ้ ห้บริการระงับการให้บริการ ผูใ้ ช้บริการสามารถ
นาอุปกรณ์ของผูใ้ ช้บริการออกจากพืน้ ทีต่ ดิ ตัง้ ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชัวโมง
่
7. เงื่อนไขและข้อจากัดการให้บริการ
7.1 ผูใ้ ห้บริการจะไม่มสี ทิ ธิเข้าถึงข้อมูลของผูร้ บั บริการ เพื่อให้ม ั ่นใจว่าข้อมูลจะไม่ถูกเข้าถึงโดยผูไ้ ม่มสี ทิ ธิจาก
์
การให้บริการของผูใ้ ห้บริการ เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตจากผูใ้ ช้บริการเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเท่านัน้
7.2 การให้บริการนี้ ผู้ให้บริการได้ปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนั น้ ผู้ให้บริการจะไม่ร ับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการสูญหายของข้อมูลหรือ
แฟ้ มข้อมูลของผูใ้ ช้บริการ กรณีเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากผูใ้ ช้บริการ หรือความเสียหายทีเ่ กิดจากเหตุการณ์สุดวิสยั
7.3 ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิระงั
์ บการให้บริการและตรวจสอบการใช้งาน ในกรณีท่ผี ู้ใช้บริการมีการรับส่ง
ข้อมูล (Data Transfer) มากผิดปกติ ซึ่งส่งผลกระทบในทางเสียหายกับผูใ้ ช้บริการรายอื่น ๆ ในศูนย์ NIPA IDC โดยที่
ผูใ้ ช้บริการไม่มสี ทิ ธิเรี์ ยกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผูใ้ ห้บริการและผูใ้ ช้บริการยังคงต้องรับผิดชอบในค่าใช้บริการต่างๆ ที่
เกิดจากข้อตกลงนี้
7.4 ข้อตกลงมาตรฐานระดับการให้บริการนี้ จะรับประกันการให้บริการเฉพาะส่วนของบริการตามที่ระบุ ใน
ข้อตกลงที่ 2 ซึ่งผู้ให้บริการเป็ นผู้รบั ผิดชอบเท่านัน้ ไม่รวมถึงอุปกรณ์ Hardware, โปรแกรม หรือแอพพลิเคชันที่ทาง
ผูร้ บั บริการเป็ นผูด้ าเนินการติดตัง้
7.5 ผูใ้ ห้บริการจะช่วยเหลือและสนับสนุ นการให้บริการผ่าน Ticket ตามเกณฑ์และระยะเวลาทีร่ ะบุในเนื้อหาส่วนที่
4.3 และ 4.4 ของสัญญาฉบับนี้ โดยผูใ้ ห้บริการขอสงวนสิทธิในการปิ
์
ด Ticket ว่าดาเนินการเรียบร้อย หากผูใ้ ช้บริการไม่มกี าร
ตอบกลับ หรือขาดการติดต่อไป ส่งผลให้เจ้าหน้าทีไ่ ม่สามารถดาเนินการในขัน้ ตอนต่อไปจนสิน้ สุดกระบวนการได้ และเป็ น
ระยะเวลานานเกินกว่าทีส่ ญ
ั ญาฉบับนี้กาหนดไว้ เช่น ไม่ตอบกลับการร้องขอข้อมูลทีจ่ าเป็ นต่อการดาเนินงานแก่เจ้าหน้าที,่ ไม่
ตอบกลับและยืนยันผลการแก้ไขเหตุอุบตั กิ ารณ์หรือคาร้องขอ เป็ นต้น โดยผูใ้ ห้บริการจะแจ้งให้ทราบก่อนทาการปิ ด Ticket
และผูใ้ ช้บริการจะต้องติดต่อและส่ง Ticket ใหม่อกี ครัง้ หากต้องการให้ผใู้ ห้บริการช่วยเหลือและสนับสนุ นเพิม่ เติมจาก Ticket
ครัง้ ก่อน
7. 6 การดาเนินการดังต่อไปนี้ผใู้ ห้บริการไม่ถอื ว่าเป็ นการให้บริการหลัก ผูใ้ ช้บริการจะต้องชาระค่าดาเนินการ
ตามอัตราทีผ่ ใู้ ห้บริการกาหนด
7.6.1 การย้ายสาย Network port ระหว่างตู้ Rack
7.6.2 การย้ายตู้ Rack
7.7 ผูใ้ ห้บริการมีสทิ ธิระงั
์ บการให้บริการชัวคราวได้
่
ทนั ที โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ผใู้ ช้บริการทราบล่วงหน้าใน
กรณีต่อไปนี้
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7.7.1 ผูใ้ ช้บริการถึงแก่ความตายหรือผูใ้ ช้บริการเป็ นนิตบิ ุคคลเลิกกิจการ หรือผูใ้ ช้บริการถูกศาลมีคาสั ่ง
ยึดหรืออายัดทรัพย์หรือถูกพิทกั ษ์ทรัพย์
7.7.2 เกิดเหตุสุดวิสยั ขึน้ แก่ผใู้ ห้บริการ
7.7.3 ผูใ้ ช้บริการใช้เอกสารหรือข้อมูลปลอมในการขอใช้บริการ
7.7.4 ผู้ใช้บริการใช้บริการอย่างผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสม หรือใช้บริการขัดกับข้อตกลงการใช้
บริการนี้ ทัง้ นี้ไม่ว่าผูใ้ ห้บริการจะได้แจ้งเตือนแล้วหรือไม่
7.7.5 ผูใ้ ช้บริการผิดนัดชาระค่าธรรมเนียมและค่าบริการเกินกว่าวันครบกาหนดชาระหนี้ทร่ี ะบุในใบแจ้ง
หนี้สองคราวติดต่อกัน
7.7.6 ผู้ให้บริการพิสูจน์ได้ว่าผู้ใช้บริการได้นาบริการไปใช้เพื่อแสวงหารายได้ โดยมีเจตนาไม่ชาระ
ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ
7.7.7 ผูใ้ ห้บริการมีเหตุทจ่ี าเป็ นต้องบารุงรักษาหรือแก้ไขเครือข่ายทีใ่ ช้ในการให้บริการ
7.8 ในระหว่างระงับการให้บริการชัวคราว
่
ผู้ให้บริการมีสิทธิเรี์ ยกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้บริการตาม
ข้อตกลงนี้ได้ เว้นแต่ในกรณีทเ่ี หตุแห่งการระงับการให้บริการชัวคราวดั
่
งกล่าวไม่ได้เกิดจากความผิดของผูใ้ ช้บริการ
7.9 ผูใ้ ห้บริการไม่รบั ผิดชอบ หากโปรแกรมหรือข้อมูลบนเครื่อง Server ของผูใ้ ช้บริการถูกแก้ไขเปลีย่ นแปลง
ถูกลบ รั ่วไหล หรือเสียหาย ไม่ว่าจะเกิดจากเหตุใด ๆ ทัง้ นี้ ผูใ้ ห้บริการยินดีให้ความช่วยเหลือถึงทีส่ ุดในการแกะรอย
ค้นหา ตามตัว ผูท้ ส่ี ร้างความเสียหายให้แก่โปรแกรมและข้อมูลของผูใ้ ช้บริการ
7.10 กรณีทผ่ี ใู้ ช้บริการลักลอบใช้ IP Address โดยไม่แจ้งให้ทางผูใ้ ห้บริการทราบ หากมีการตรวจพบ
ผูใ้ ช้บริการจะโดนปรับหมายเลขละ 500 บาท ซึง่ การลักลอบใช้ IP Address จะทาให้เกิดปัญหากับผูท้ ก่ี าลังใช้งานอยู่
เดิม หรือผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมายให้ใช้ IP Address นัน้ ๆ ในอนาคต
7.11 หากผูใ้ ช้บริการขาดการต่ออายุบริการติดต่อกันเป็ นระยะเวลา 3 เดือน ทางผูใ้ ห้บริการจะทาการยกเลิก
บริการของท่าน
7.12 หากผู้ใช้บริการแจ้งยกเลิกแล้วไม่มารับเครื่องภายใน 30 วันนับตัง้ แต่วนั สุดท้ายทีช่ าระค่าบริการแล้ว
ทางผูใ้ ห้บริการจะคิดค่าบริการเพิม่ เติม โดยจะมีระยะเวลาติดต่อขอรับเครื่องคืนภายใน 6 เดือนหากเลยทีก่ าหนด ทางผู้
ให้บริการไม่รบั ประกันเครื่องสูญหาย
7.13 หากผูใ้ ช้บริการบอกเลิกการใช้บริการก่อนครบกาหนด ผูใ้ ห้บริการขอสงวนสิทธิที์ จ่ ะไม่คนื ค่าใช้บริการที่
ชาระล่วงหน้าไว้แล้ว
7.14 กรณีทม่ี กี ารใช้บริการเสริม Add-On Service หรือมีการใช้ Port, IP Address, Data Transfer และ Disk
Storage เกินจานวนทีก่ าหนดเอาไว้ในแต่ละประเภทของบริการ/Plan ผูใ้ ห้บริการจะคิดค่าใช้บริการเพิม่ เติมตามอัตราที่
ผูใ้ ห้บริการกาหนด
7.15 หากผูใ้ ช้บริการไม่ชาระค่าบริการภายใน 5 วันนับจากวันทีค่ รบกาหนดชาระ ทางผูใ้ ห้บริการจะถอดสาย
Lan ออกก่อนเพื่อเป็ นการเตือน และหลังจากนัน้ 1 วัน จะทาการปิ ดเครื่องทันที หลังจากทีผ่ ใู้ ช้บริการชาระค่าบริการ
เรียบร้อยแล้ว ทางผูใ้ ห้บริการจึงจะให้บริการต่อโดยนับรวมวันทีม่ กี ารถอดสายออกด้วย
7.16 ในกรณีทถ่ี ูกระงับการใช้บริการ หากผูใ้ ช้บริการต้องการใช้บริการใหม่ จะต้องจ่ายค่าติดตัง้ ใหม่เท่ากับ
อัตราค่าติดตัง้ ของแต่ละบริการ
7.17 ผูใ้ ห้บริการขอสงบสิทธิในการเปลี
์
ย่ นแปลง แก้ไข เพิม่ เติ่มข้อตกลงนี้ตามทีส่ มควร
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8. การรายงานผลการให้บริการ (Service Report)
ผู้ให้บริการจะมีการจัดส่งรายงานการให้บริการ Co-location โดยผ่านทางช่องทางอีเมล ไปรษณีย์ โทรสาร
หรือช่องทางอื่น ๆ ตามทีผ่ ใู้ ช้บริการกาหนด ทัง้ นี้ รายงานการให้บริการจะขึน้ อยู่กบั ความต้องการและการร้องขอของ
ผูใ้ ช้บริการเป็ นสาคัญ
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