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มาตรฐานการให้บริการ (Service Level Agreement) 

บริการ Dedicated Server 

บริษทั นิภา เทคโนโลยี จ ากดั 

 บรกิาร Dedicated Server คอื บรกิารเช่าพืน้ทีว่างเซริฟ์เวอร์ (Server) โดยผูใ้ชบ้รกิารเช่าใชเ้ครื่องเซริฟ์เวอร์
ของผูใ้หบ้รกิาร เพื่อเชื่อมต่อกบัเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต ไฟฟ้า อยู่ในสภาพแวดลอ้ม และใชส้ิง่อ านวยความสะดวกภายใน
ห้อง Internet Data Center ของผู้ให้บริการ โดยผู้ให้บริการจะท าหน้าที่ ติดตัง้ ดูแล ระบบปฏิบัติการของเครื่อง
เซริฟ์เวอร ์(Operating System) ใหก้บัผูใ้ชบ้รกิาร 

 ซึง่ในขอ้ตกลงมาตรฐานการใหบ้รกิารนี้  

 “ผูใ้หบ้รกิาร” หมายถงึ  บรษิทั นิภา เทคโนโลย ีจ ากดั 

 “ผูใ้ชบ้รกิาร” หมายถงึ  ลูกคา้ผูใ้ชบ้รกิาร Dedicated Server 

1. ค าจ ากดัความ 

1.1 บริการ หมายถงึ บรกิาร Dedicated Server 

1.2 มาตรฐานการให้บริการ หมายถงึ ขอ้ก าหนดหรอืเกณฑก์ารใหบ้รกิารทีผู่ใ้หบ้รกิารตัง้ขึน้มาเป็นขอ้ตกลง
ระหว่างผูใ้หบ้รกิารและผูใ้ชบ้รกิาร เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการใหบ้รกิาร และรบัประกนัระดบัการใหบ้รกิารทีผู่ใ้ชบ้รกิาร
จะไดร้บั 

 1.3 ความพร้อมในการให้บริการ (Service Availability) หมายถึง ความสามารถในการให้บริการแก่
ผูใ้ชบ้รกิารไดต้ามเป้าหมายทีก่ าหนด 

 1.4 ระยะเวลาท่ีให้บริการไม่ได้ (Downtime) หมายถงึ ระยะเวลาทีไ่ม่สามารถใหบ้รกิารแก่ผูใ้ชบ้รกิารได้ 
 1.5 ค าร้องขอ (Service Request) หมายถงึ สิง่ทีผู่ใ้ชบ้รกิารรอ้งขอ อาจเป็นการรอ้งขอขอ้มลู ค าแนะน า การ
ขอใชบ้รกิาร การขอปรบัเปลีย่นรายละเอยีดของบรกิาร หรอืความตอ้งการอื่น ๆ ซึง่ไม่ใช่ปัญหาของบรกิาร 

 1.6 ข้อร้องเรียน (Service Complaint) หมายถงึ การแจง้ขอ้รอ้งเรยีนกรณีที่ผูใ้ชบ้รกิารพบปัญหาเกี่ยวกบั
คุณภาพการใหบ้รกิารทีไ่ม่เป็นไปตามมาตรฐานการใหบ้รกิารทีก่ าหนดไว ้หรอืกรณีทีผู่ใ้ชบ้รกิารไม่ไดร้บับรกิารจากผู้
ให้บรกิารตามความต้องการหรอืความคาดหวงั และท าใหเ้กดิความไม่พงึพอใจ ผ่านทางช่องทางการร้องเรยีนทีผู่ใ้ห้
บรกิารระบุไว ้

 1.7 เหตุอุบติัการณ์ (Incident) หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว ท าให้ผู้ใชบ้รกิารไม่สามารถใชบ้รกิารได้
ตามทีต่กลงกนัไวใ้น Service Level Agreement (SLA) ฉบบันี้หรอืเหตุการณ์ทีก่ระทบต่อการควบคุมการเขา้ถงึขอ้มลู 
ความถูกตอ้งสมบูรณ์ ความพรอ้มใชง้านของระบบ  
 1.8 ระยะเวลาเป้าหมายในการตอบสนอง (Target Response Time) หมายถึง ระยะเวลานานที่สุดที่
เจา้หน้าทีจ่ะตอบกลบัหรอืตดิต่อกลบัไปยงัผูใ้ชบ้รกิารในครัง้แรก  
 1.9 ระยะเวลาเป้าหมายในการด าเนินการตามค าร้องขอหรือแก้ไขเหตุอุบติัการณ์ (Target Resolution 

Time) หมายถงึ ระยะเวลานานทีสุ่ดในการด าเนินการตามค ารอ้งขอหรอืแก้ไขเหตุอุบตักิารณ์ใหแ้ล้วเสรจ็ โดยนับตัง้แต่
เวลาทีผู่ใ้หบ้รกิารบนัทกึรบัค ารอ้งขอจากผูใ้ชบ้รกิารหรอืการแก้ไขเหตุอุบตักิารณ์ไวใ้นระบบจนกระทัง่ผูใ้ชบ้รกิารไดร้บั
แจง้ว่าปัญหาหรอืค ารอ้งขอไดถู้กด าเนินการเป็นทีเ่รยีบรอ้แลว้ 

 1.10 ทุกวนั หมายถึง วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ รวมถึงวันหยุดราชการ วันหยุดนักขตัฤกษ์ วันหยุดตามมติ
คณะรฐัมนตร ีและวนัหยุดของผูใ้หบ้รกิาร 
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 1.11 Ticket หมายถงึ ปัญหาหรอืค ารอ้งขอจากผูใ้ชบ้รกิารบนหน้าเวบ็ไซต์ nipa. cloud/ticket หรอืทีถู่กสร้างใน
ระบบ Ticket จากการแจง้ปัญหาหรอืค ารอ้งขอผ่านช่องทางอื่นๆ 

 1.12 ระบบ Precision Air Conditioning หมายถึง ระบบปรบัอากาศแบบควบคุมอุณหภูมแิละความชื้นพเิศษ 
ซึง่เหมาะกบัการใชง้านในหอ้ง Data Center ทีเ่ป็นหอ้งตอ้งการการควบคุมอุณหภูมแิละความชืน้อย่างมาก 

 1.13 ระบบ Modular UPS หมายถงึ ระบบเครื่องส ารองไฟฟ้าอตัโนมตั ิ 

2. ขอบเขตการให้บริการ  

 ผูใ้หบ้รกิารตกลงใหบ้รกิารแก่ผูใ้ชบ้รกิาร ดงันี้: 

 2.1 ผูใ้หบ้รกิารจะจดัเตรยีมเครื่อง Server และพืน้ที ่Rack ภายในหอ้ง Internet Data Center ส าหรบัใหบ้รกิาร
ตามทีผู่ใ้ชบ้รกิารรอ้งขอ ซึง่รวมถงึระบบไฟฟ้า และระบบเครอืขา่ย 

 2.2 ผูใ้หบ้รกิารจะใหบ้รกิารภายในหอ้ง Internet Data Center ทีค่รอบคลุมถงึระบบอนิเทอร์เน็ต, ระบบรกัษา
ความปลอดภยั, ระบบ Precision Air Conditioning และระบบ Modular UPS ซึง่ช่วยส ารองไฟใหเ้ครื่องสามารถใชง้าน
ไดข้ ัน้ต ่า 1 ชัว่โมง  

3. ช่วงเวลาการให้บริการ 

 3.1 ระยะเวลาการให้บริการ Dedicated Server  

บริการ เวลา วนั 

บรกิารการจดัเตรยีมเครื่อง ตดิตัง้ และบ ารุงรกัษาเครื่อง Server ตลอด 24 ชัว่โมง ทุกวนั 

3.2 ระยะเวลาการรบัเร่ืองและด าเนินการตามค าร้องขอ (Service Request) และเหตุอบุติัการณ์ 
(Incident) 

บริการ เวลา วนั 

รบัเรื่องค ารอ้งขอและเหตุอุบตักิารณ์จากผูใ้ชบ้รกิาร ตลอด 24 ชัว่โมง ทุกวนั 

ด าเนินการแกไ้ขเหตุอุบตักิารณ์ ตลอด 24 ชัว่โมง ทุกวนั 

ด าเนินการตามค ารอ้งขอ 09.00 น. – 18.00 น. จนัทร ์- ศุกร ์

4. การบริการและสนับสนุนการให้บริการ 

 4.1 ด้านการขาย (8x5) 

 ผู้ให้บริการจะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายรบัเรื่องและให้ค าแนะน าหรือค าปรึกษาส าหรับค าร้องขอที่เกี่ยวข้องกับ
รายละเอยีดสนิคา้และบรกิาร เพื่อใหผู้ใ้ชบ้รกิารไดร้บัขอ้มลูทีเ่พยีงพอต่อการตดัสนิใจซื้อสนิคา้และบรกิาร เช่น รายละเอยีด
แพคเกจ, ราคา, โซลูชัน่ทีใ่หบ้รกิาร, โปรโมชัน่ปัจจุบนั เป็นต้น และคอยด าเนินการประสานงานดา้นการขายและการเงิน
ตลอดอายุสญัญาการใชบ้รกิาร โดยสามารถตดิต่อผูใ้หบ้รกิารไดท้างช่องทางดงันี้ 

 โทรศพัท:์ 02-107-8251 ต่อ 413, 416, 417 หรอื 08-6019-4000 

 อเีมล: sales@nipa.cloud 

 เวบ็ไซต:์ https://www.Nipa.cloud/contact-sale 

 วนัและเวลาการบรกิาร: วนัจนัทร ์– วนัศุกร ์เวลา 09.00 น. – 18.00 น. 
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 4.2 ด้านเทคนิค (24x7) 

 ผูใ้หบ้รกิารจะมเีจา้หน้าที ่Network Operation Center รบัแจง้ปัญหา รบัเรื่องค ารอ้งขอ รบัเรื่องขอเปลี่ยนแปลง 
รบัแจง้เหตุอุบตักิารณ์ ใหค้ าแนะน าหรอืค าปรกึษาดา้นการใชง้านหรอืทางด้านเทคนิค และด าเนินการประสานงานตลอด
อายุสญัญาการใชบ้รกิาร โดยสามารถตดิต่อผูใ้หบ้รกิารไดท้างช่องทางดงันี้ 

 โทรศพัท:์ 02-107-8251 ต่อ 111  

 อเีมล: support@nipa.cloud  

 Ticket: http://nipa.cloud/ticket 

 วนัและเวลาการบรกิาร: ทุกวนั ตลอด 24 ชัว่โมง 

 4.3 การจดัการเหตุอบุติัการณ์ (Incident Management) 

 เหตุอุบตักิารณ์จะไดร้บัการด าเนินการตามล าดบัความส าคญัและกรอบเวลา ดงันี้ 

ล าดบัความส าคญั 

(Priority) 

ระยะเวลาเป้าหมายในการตอบสนอง
ครัง้แรก 

(Target Response Time) 

ระยะเวลาเป้าหมายในการแก้ไขเหตุ
อบุติัการณ์ (Target Resolution Time) 

Critical 

ทางโทรศพัท ์อเีมล และ Ticket :  

ภายใน 30 นาท ี

4 ชัว่โมง 
High 4 ชัว่โมง 

Medium  8 ชัว่โมง 
Low 12 ชัว่โมง 

 ค านิยามล าดบัความส าคญั 

 1. “Critical” หรือ Security Incident หมายถึง เหตุอุบัติการณ์ที่จ าเป็นต้องได้รับการแก้ไขโดยทันที 
เนื่องจากเกดิผลกระทบใหผู้้ใชบ้รกิารไม่สามารถใชบ้รกิารได ้และไม่สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เอง และยงัเป็น
เหตุอุบตัิการณ์ที่กระทบต่อการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลบั (Confidentiality) กระทบต่อความสมบูรณ์ 

(Integrity) และความพรอ้มใชง้าน (Availability) ของระบบส าคญั เช่น มกีารเขา้ถงึโดยไม่ได้รบัอนุญาต การถูกโจมตี
หรอืถูกแฮกระบบ มขีอ้มลูสญูหาย หรอืขอ้มลูรัว่ไหล เป็นตน้ 

 2. “High” หมายถึง เหตุอุบัติการณ์ที่ส าคัญและจ าเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน  เนื่องจากมี
ผลกระทบ และสร้างความเสยีหายต่อธุรกิจหรอืระบบส าคญั และผู้ใช้บรกิารในวงกวา้ง ผู้ใช้บรกิารไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าดว้ยตนเอง และไม่สามารถรอการแกไ้ขตามขัน้ตอนปกตไิด้ 

 3. “Medium” หมายถึง เหตุอุบตัิการณ์ที่จ าเป็นต้องได้รบัการแก้ไขอย่างรวดเร็ว เนื่องจากองค์ประกอบ
ส าคญัของระบบเกดิความบกพร่องส่งผลกระทบต่อการใชง้านบางฟังกช์ัน่ แต่ระบบหลกัยงัคงใชไ้ดอ้ยู่ แต่มผีลกระทบ หรอื
สรา้งความเสยีหายต่อธุรกจิ และผูใ้ชบ้รกิารในเป็นบางกลุ่ม 

 4. “Low” หมายถึง เหตุอุบัติการณ์ที่ต้องได้รับการแก้ไขตามระยะเวลาปกติ เนื่องจากมีองค์ประกอบ
บางส่วนของระบบเกดิความขดัขอ้ง แต่ส่งผลกระทบเป็นรายบุคคล และมผีลกระทบต่อการท างานของบางฟังก์ชัน่การใช้
งานของระบบทีไ่ม่ส าคญั หรอืทีอ่ยู่ในระบบงานสนับสนุนเท่านัน้ ส่วนงานอื่น ๆ ของบุคคลอื่นยงัสามารถใช้งานไดต้ามปกต ิ
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 4.4 การจดัการค าร้องขอ (Service Request Management) 

 ค ารอ้งขอจะไดร้บัการด าเนินการตามล าดบัความส าคญัและกรอบเวลา ดงันี้  

ล าดบัความส าคญั 

(Priority) 

ระยะเวลาเป้าหมายในการตอบสนองครัง้
แรก 

(Target Response Time) 

ระยะเวลาเป้าหมายในการด าเนินการ 

ตามค าร้องขอ (Target Resolution Time) 

High 

ทางโทรศพัท ์อเีมล และ Ticket :  

ภายใน 30 นาท ี

24 ชัว่โมง 
Medium 36 ชัว่โมง 

Low 48 ชัว่โมง 
Planned ตามระยะเวลาทีก่ าหนดในแผนการแกไ้ข 

 ค านิยามล าดบัความส าคญั 

 1. “High” หมายถงึ ค ารอ้งขอการบรกิารถงึการปรบัเปลีย่นหรอืแก้ไขบรกิารทีเ่กีย่วพนักบัระบบทีส่ าคญัของ
ผูใ้ชบ้รกิารทีต่้องเร่งรบีด าเนินการใหเ้รว็ทีสุ่ดเนื่องจากมผีลกระทบระดบัสูง หรอืค่อนขา้งสูง เช่น การรอ้งขอใหต้รวจสอบ
หรอืแกไ้ชความผดิปกตขิองระบบทีก่ระทบต่อการใชง้าน เป็นต้น 

 2. “Medium” หมายถึง ค าร้องขอการบริการถึงการปรบัเปลี่ยนหรือแก้ไขบริการที่ต้องด าเนินการให้เร็ว 
ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด เช่น การรอ้งขอใหเ้ปลี่ยนแปลงรายละเอยีดการใชบ้รกิาร หรอืตดิตัง้บรกิารอื่นเพิม่เตมิ ทีม่ผีล
ต่อการใชง้านต่อไปของผูใ้ชบ้รกิาร เป็นตน้ 

 3. “Low” หมายถงึ ค ารอ้งขอเพื่อขอทราบรายละเอยีดต่าง ๆ ของบรกิารเพิม่เตมิ ทีต่อ้งด าเนินการตาม
ระยะเวลาปกต ิ

 4. “Planned” หมายถงึ ค ารอ้งขอทีอ่ยู่นอกเหนือไปจากสิง่ทีส่ามารถด าเนินการใหไ้ดภ้ายในระยะเวลาอนัสัน้ 
ตอ้งมกีารวางแผนเพื่อด าเนินการตามค ารอ้งขอดงักล่าว โดยระยะเวลาจะแตกต่างกนัไปตามสิง่ทีร่อ้งขอ  

 4.5 ข้อร้องเรียน (Service Complaints) 

 การแจง้ขอ้รอ้งเรยีนกรณีทีผู่ใ้ชบ้รกิารพบปัญหาเกี่ยวกบัคุณภาพการใหบ้รกิารทีไ่ม่เป็นไปตามมาตรฐานการ
ใหบ้รกิารทีก่ าหนดไว ้หรอืกรณีทีผู่ใ้ชบ้รกิารไม่ไดร้บับรกิารจากผูใ้หบ้รกิารตามความต้องการหรอืความคาดหวงั และ
ท าใหเ้กดิความไม่พงึพอใจ ผูใ้ชบ้รกิารสามารถแจง้ขอ้รอ้งเรยีนมายงัผูใ้หบ้รกิารผ่านช่องทางแจง้ขอ้รอ้งเรยีนบนหน้า
เวบ็ไซต ์nipa.cloud หรอืที ่nipa.cloud/complaint 

5. การรบัประกนัการให้บริการ  

  5.1 ความพร้อมในการให้บริการ (Service Availability) 

 ทางผู้ให้บรกิารจะรบัประกนัความพร้อมใชง้านของเครื่อง Server และส่วนของบรกิารตามขอ้ตกลง อยู่ที่ 95% 

ทัง้นี้หาก SLA ไม่ถงึเกณฑท์ีก่ าหนด ทางผูใ้หบ้รกิารจะท าการชดเชยดว้ยการเพิม่จ านวนวนัใหบ้รกิารนับจากวนัหมดอายุ
เดมิของสญัญาบรกิาร โดยมอีตัราการเพิม่ระยะเวลาการบรกิาร (วนั) และก าหนดระยะเวลาทีช่ดเชย ถ้าหาก Uptime น้อย
กว่าทีก่ าหนดไวต้ามสดัส่วนดงันี้ 
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เปอรเ์ซน็ต์การท างาน 

(Uptime Percentage) 

จ านวนวนัของบริการท่ีเพ่ิมขึ้นเมื่อส้ินสุดระยะเวลาของบริการ (Days 

of Service added to the end of the Service term) 

 น้อยกว่า 95% ถงึ 90%  15 วนั 

 น้อยกว่า 90% ถงึ 80%  30 วนั 

 น้อยกว่า 80%  60 วนั 

ทัง้นี้ ขอ้ตกลงมาตรฐานระดบัการใหบ้รกิารฉบบันี้จะการนัตคีรอบคลุมเฉพาะส่วนทีร่บัผดิชอบโดยผูใ้หบ้รกิาร
เท่านัน้ และจะไม่มผีลกบั "สิง่ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุม" ของขอ้ตกลง หรอืปัญหาทีม่สีาเหตุทีเ่กดิจากการด าเนินการ
ใด ๆ ของผู้รบับรกิาร หรอืบุคคลที่สามที่ได้รบัอนุญาตจากผู้รบับรกิาร หรอืทัง้สองอย่าง (ไม่อยู่ในการควบคุมของผู้
ใหบ้รกิาร) และจะไม่นับรวมเวลาเน่ืองจากสาเหตุดงัต่อไปนี้ 

 1. Downtime ทีเ่กดิจากแผนการบ ารุงรกัษาระบบ หรอื การปรบัปรุงระบบ (System Maintenance) ซึ่งจะมกีาร
แจง้แผนก าหนดเวลาทีแ่น่นอน โดยจะด าเนินการในช่วงเวลาทีส่่งผลกระทบต่อการใชง้านน้อยทีสุ่ด  

2. Downtime ทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลง อุปกรณ์ หรอื hardware บางส่วนทีเ่สยีหายโดยเร่งด่วน  

3. Downtime ที่เกิดจากความผดิพลาดของสครปิต์ หรอืโปรแกรม หรอืการถูกโจมตรีะบบที่เป็นผลกระทบมา
จากช่องโหว่ภายใตร้ะบบของผูใ้ชบ้รกิาร 

4. Downtime ทีเ่กดิจากการรอ้งขอใหด้ าเนินการของผูร้บับรกิาร 
5. Downtime อันเกิดจากความผิดพลาดของระบบหลักของศูนย์ข้อมูล ( IDC) หรือระบบการสื่อสารและ

โทรคมนาคมของประเทศ 

6. หน้าท่ีของผู้ใช้บริการ  

 6.1 การช าระค่าบรกิารในเดอืนต่อไปจะตอ้งช าระก่อนวนัหมดอายุการใหบ้รกิาร เช่น ท่านต้องช าระค่าบรกิาร
เดอืนพฤศจกิายน ภายในวนัที ่31 ตุลาคม เป็นตน้  
 6.2 ผูใ้ชบ้รกิารตอ้งปฏบิตัติามพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยการกระท าผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์ พ.ศ. 2560 และขอ้
กฎหมายต่างๆ กฎระเบยีบ เงื่อนไข และขอ้ปฏบิตัติ่าง ๆ เกี่ยวกบัการใหบ้รกิาร NIPA IDC ของผูใ้หบ้รกิารทีใ่ชอ้ยู่ใน
ปัจจุบนั และทีจ่ะมขีึน้ในอนาคตโดยเคร่งครดั 

6.3 ผูใ้ชบ้รกิารจะตอ้งไม่ใชง้านในลกัษณะทีเ่ป็น BitTorrent, Camfrog และ Proxy/VPN เพื่อใหบ้รกิารออกไป
ต่างประเทศ 

6.4 ผูใ้ชบ้รกิารจะตอ้งไม่กระท าการใด ๆ ทีส่่งผลกระทบกระเทอืนกบัเครื่องคอมพวิเตอรแ์ละทรพัยากรทีม่อียู่
ของเครื่องคอมพิวเตอร์ อาทิเช่น การใช้งาน CPU อย่างเกินขอบเขต หรือการใช้งานโปรแกรมใดๆ ที่ส่งผล
กระทบกระเทอืนต่อการท างานของระบบและการกระท าอื่นๆ ตามที่ผูใ้หบ้รกิารเหน็สมควร หากตรวจพบการกระท า
ดงักล่าว ผูใ้หบ้รกิารจะด าเนินการตามทีเ่หน็สมควร โดยผูใ้ชบ้รกิารจะเรยีกรอ้งค่าเสยีหายใดๆ จากบรษิทัไม่ไดท้ัง้สิน้ 
และผูใ้ชบ้รกิารยงัคงตอ้งรบัผดิชอบในค่าบรกิารต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ตามขอ้ตกลงนี้ 
      6.5 ผูใ้ชบ้รกิารยนิยอมให ้ผูใ้หบ้รกิารลง Management Application เพื่อใชใ้นการจดัการ และดูแลสถานภาพ
ของเครื่อง Dedicated Server 

     6.6 ผูใ้ชบ้รกิารจะต้องดูแลรกัษา Privileged Account เช่น Root หรอื Administrator เป็นต้น โดยผูใ้ชบ้รกิาร
ต้องบรหิาร จดัการ และดูแลขอ้มูลต่างๆ ภายในเครื่องเซิร์ฟเวอร์ด้วยตวัเอง บรษิัทจะไม่รบัผดิชอบในกรณีที่ขอ้มูล
ภายในเครื่องเซริฟ์เวอรเ์กดิปัญหาใดๆ 
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 6.7 การแก้ไข/เพิม่เตมิ ขอ้มูลส่วนตวั เช่น ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศพัท ์และอเีมล์ ผูใ้ชบ้รกิารจะต้องแจง้เป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรใหผู้ใ้หบ้รกิารทราบ 

6.8 หากผู้ใช้บรกิารต้องการยกเลกิบรกิาร ท่านจะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนวนัหมดอายุ 1 เดอืน หากต้องการ
ยกเลกิก่อนจะต้องช าระค่าบรกิารส่วนที่เหลอืก่อนจงึจะน าเครื่องออกได ้รวมถงึการยกเลกิบรกิารเสรมิอื่น ๆ เช่น IP, 

สาย Shared จะตอ้งท าการแจง้ยกเลกิก่อนหมดอายุ 1 เดอืนเช่นกนั 

6.9 ส าหรบัผูใ้ชบ้รกิารทีแ่จง้ยกเลกิการใชบ้รกิาร หรอืถูกผูใ้หบ้รกิารระงบัการใหบ้รกิาร ผูใ้ชบ้รกิารสามารถน า
อุปกรณ์ของผูใ้ชบ้รกิารออกจากพืน้ทีต่ดิตัง้ไดทุ้กวนั ตลอด 24 ชัว่โมง 

7. เง่ือนไขและข้อจ ากดัการให้บริการ  

 7.1 ผูใ้หบ้รกิารจะไม่มสีทิธเิขา้ถงึขอ้มูลของผูร้บับรกิาร เพื่อใหม้ัน่ใจว่าขอ้มูลจะไม่ถูกเขา้ถงึโดยผูไ้ม่มสีทิธิจ์าก
การใหบ้รกิารของผูใ้หบ้รกิาร เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากผูใ้ชบ้รกิารเป็นลายลกัษณ์อกัษรเท่านัน้ 

 7.2 การให้บรกิารนี้ ผู้ให้บรกิารได้ปฏิบตัติามพระราชบญัญตัิว่าด้วยการกระท าความผดิเกี่ยวกบัคอมพวิเตอร์ 
พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนัน้ ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการสูญหายของข้อมูลหรือ
แฟ้มขอ้มลูของผูใ้ชบ้รกิาร กรณีเกดิความเสยีหายอนัเนื่องมาจากผูใ้ชบ้รกิาร หรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากเหตุการณ์สุดวสิยั 

 7.3 ผู้ให้บรกิารขอสงวนสทิธิร์ะงบัการให้บริการและตรวจสอบการใช้งาน ในกรณีที่ผู้ใช้บรกิารมกีารรบัส่ง
ขอ้มูล (Data Transfer) มากผดิปกต ิซึ่งส่งผลกระทบในทางเสยีหายกบัผูใ้ชบ้รกิารรายอื่น ๆ ในศูนย ์NIPA IDC โดยที่
ผูใ้ชบ้รกิารไม่มสีทิธิเ์รยีกรอ้งค่าเสยีหายใดๆ จากผูใ้ห้บรกิารและผูใ้ชบ้รกิารยงัคงตอ้งรบัผดิชอบในค่าใชบ้รกิารต่างๆ ที่
เกดิจากขอ้ตกลงนี้ 

 7.4 ข้อตกลงมาตรฐานระดบัการให้บริการนี้ จะรบัประกันการให้บริการเฉพาะส่วนของบริการตามที่ระบุใน
ข้อตกลงที่ 2 ซึ่งผู้ให้บริการเป็นผู้รบัผดิชอบเท่านัน้ ไม่รวมถึงอุปกรณ์ Hardware, โปรแกรม หรือแอพพลิเคชนัที่ทาง
ผูร้บับรกิารเป็นผูด้ าเนินการตดิตัง้ 

 7.5 ผูใ้หบ้รกิารจะช่วยเหลอืและสนับสนุนการใหบ้รกิารผ่าน Ticket ตามเกณฑ์และระยะเวลาทีร่ะบุในเนื้อหาส่วนที ่
4.3 และ 4.4 ของสญัญาฉบบันี้ โดยผูใ้หบ้รกิารขอสงวนสทิธิใ์นการปิด Ticket ว่าด าเนินการเรยีบรอ้ย หากผูใ้ชบ้รกิารไม่มกีาร
ตอบกลบั หรอืขาดการตดิต่อไป ส่งผลใหเ้จา้หน้าทีไ่ม่สามารถด าเนินการในขัน้ตอนต่อไปจนสิน้สุดกระบวนการได ้และเป็น
ระยะเวลานานเกนิกว่าทีส่ญัญาฉบบันี้ก าหนดไว ้เช่น ไม่ตอบกลบัการรอ้งขอขอ้มลูทีจ่ าเป็นต่อการด าเนินงานแก่เจา้หน้าที,่ ไม่
ตอบกลบัและยนืยนัผลการแก้ไขเหตุอุบตักิารณ์หรอืค ารอ้งขอ เป็นต้น โดยผูใ้หบ้รกิารจะแจง้ใหท้ราบก่อนท าการปิด Ticket 

และผูใ้ชบ้รกิารจะต้องตดิต่อและส่ง Ticket ใหม่อกีครัง้ หากต้องการใหผู้ใ้หบ้รกิารช่วยเหลอืและสนับสนุนเพิม่เตมิจาก Ticket 

ครัง้ก่อน 

 7.6 ผูใ้หบ้รกิารมสีทิธิร์ะงบัการใหบ้รกิารชัว่คราวไดท้นัท ีโดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบล่วงหน้าใน
กรณีต่อไปนี้ 

         7.6.1 ผูใ้ชบ้รกิารถงึแก่ความตายหรอืผูใ้ชบ้รกิารเป็นนิตบิุคคลเลกิกจิการ หรอืผูใ้ชบ้รกิารถูกศาลมคี าสัง่
ยดึหรอือายดัทรพัยห์รอืถูกพทิกัษ์ทรพัย ์

         7.6.2 เกดิเหตุสุดวสิยัขึน้แก่ผูใ้หบ้รกิาร 

         7.6.3 ผูใ้ชบ้รกิารใชเ้อกสารหรอืขอ้มลูปลอมในการขอใชบ้รกิาร 

         7.6.4 ผู้ใช้บริการใช้บริการอย่างผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสม หรือใช้บริการขดักับข้อตกลงการใช้
บรกิารนี้ ทัง้นี้ไม่ว่าผูใ้หบ้รกิารจะไดแ้จง้เตอืนแลว้หรอืไม่ 
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         7.6.5 ผูใ้ชบ้รกิารผดินัดช าระค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารเกนิกว่าวนัครบก าหนดช าระหนี้ทีร่ะบุในใบแจง้
หนี้สองคราวตดิต่อกนั 

         7.6.6 ผู้ให้บริการพิสูจน์ได้ว่าผู้ใช้บริการได้น าบริการไปใช้เพื่อแสวงหารายได้ โดยมีเจตนาไม่ช าระ
ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิาร 

         7.6.7 ผูใ้หบ้รกิารมเีหตุทีจ่ าเป็นตอ้งบ ารุงรกัษาหรอืแกไ้ขเครอืขา่ยทีใ่ชใ้นการใหบ้รกิาร 

7.7 ผูใ้หบ้รกิารไม่รบัผดิชอบ หากโปรแกรมหรอืขอ้มลูบนเครื่อง Server ของผูใ้ชบ้รกิารถูกแกไ้ขเปลีย่นแปลง 
ถูกลบ รัว่ไหล หรอืเสยีหาย ไม่ว่าจะเกดิจากเหตุใด ๆ ทัง้นี้ ผูใ้หบ้รกิารยนิดใีหค้วามช่วยเหลอืถงึทีสุ่ดในการแกะรอย 
คน้หา ตามตวั ผูท้ีส่รา้งความเสยีหายใหแ้ก่โปรแกรมและขอ้มลูของผูใ้ชบ้รกิาร 

7.8 กรณีที่ผู้ใช้บริการลักลอบใช้ IP Address โดยไม่แจ้งให้ทางผู้ให้บริการทราบ หากมีการตรวจพบ 
ผูใ้ชบ้รกิารจะโดนปรบัหมายเลขละ 500 บาท ซึ่งการลกัลอบใช้ IP Address จะท าใหเ้กดิปัญหากบัผูท้ีก่ าลงัใชง้านอยู่
เดมิ หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายใหใ้ช ้IP Address นัน้ ๆ ในอนาคต 

7.9 หากผูใ้ชบ้รกิารไม่ช าระค่าบรกิารภายใน 5 วนันับจากวนัทีค่รบก าหนดช าระ ทางผูใ้หบ้รกิารจะถอดสาย 
Lan ออกก่อนเพื่อเป็นการเตอืน และหลงัจากนัน้ 1 วนั จะท าการปิดเครื่องทนัท ีหลงัจากทีผู่ใ้ชบ้รกิารช าระค่าบรกิาร
เรยีบรอ้ยแลว้ ทางผูใ้หบ้รกิารจงึจะใหบ้รกิารต่อโดยนับรวมวนัทีม่กีารถอดสายออกดว้ย 

7.10 หากผูใ้ชบ้รกิารบอกเลกิการใชบ้รกิารก่อนครบก าหนด ผูใ้หบ้รกิารขอสงวนสิทธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าใชบ้รกิารที่
ช าระล่วงหน้าไวแ้ลว้ 

7.11 กรณีทีม่กีารใชบ้รกิารเสรมิ Add-On Service หรอืมกีารใช ้Port, IP Address, Data Transfer และ Disk 

Storage เกนิจ านวนทีก่ าหนดเอาไวใ้นแต่ละประเภทของบรกิาร/Plan ผูใ้หบ้รกิารจะคดิค่าใชบ้รกิารเพิม่เตมิตามอตัราที่
ผูใ้หบ้รกิารก าหนด 

7.12 ในกรณีทีถู่กระงบัการใชบ้รกิาร หากผูใ้ชบ้รกิารต้องการใช้บรกิารใหม่ จะต้องจ่ายค่าตดิตัง้ใหม่เท่ากบั
อตัราค่าตดิตัง้ของแต่ละบรกิาร 

7.13 ลิขสิทธิซ์อฟแวร์ที่ผู้ให้บริการจดัให้ทุกซอฟแวร์ในเครื่องเซิร์ฟเวอร์ถือเป็นลิขสิทธิข์องบริษัท และผู้
ใหบ้รกิารไม่อนุญาตใหผู้ใ้ชบ้รกิารน าซอฟแวรเ์หล่านัน้ไปจ าหน่ายตอ่ หรอืน าไปใหผู้อ้ื่นใชไ้ม่วา่ซอฟแวรน์ัน้จะไดร้บัการ
ดดัแปลงหรอืไม่กต็าม 

7.14 ผูใ้หบ้รกิารจะไม่รบัผดิชอบและไม่รบับรหิาร จดัการ และดูแลซอฟแวร์ทีผู่ใ้ชบ้รกิารน ามาตดิตัง้เพิม่เตมิ
นอกเหนือจากที่บรษิัทจดัให้ และบรษิัทไม่รบัผดิชอบในกรณีที่ซอฟแวร์ที่ผู้ใช้บริการติดตัง้เพิม่เติมนัน้ ส่งผลท าให้
เครื่องเซริฟ์เวอรท์ างานไม่ปกต ิหรอืไม่สามารถท างานได ้

7.15 ผูใ้หบ้รกิารขอสงวนสทิธิใ์นการจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีข่อ้มลูของผูใ้ชบ้รกิารนัน้สญูหายไม่วา่กรณีใด ๆ 
ดงันัน้ผูใ้ชบ้รกิารจงึควรมขีอ้มลูส ารองไวอ้ย่างน้อยจ านวน 1 ชุดเสมอ 

7.16 ผู้ให้บรกิารมหีน้าที่ในการดูแลระบบปฏิบตัิการ (OS) ของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของผู้ใช้บรกิารเท่านัน้ ใน
กรณีที ่Software/Script ขดัขอ้ง บรษิทัไม่ใช่ผูใ้หบ้รกิารดา้น Software/Script ดงันัน้ส าหรบัปัญหาทีเ่กี่ยวกบัการเขยีน 
การใชง้านในดา้นต่างๆ ของ Script โดยทัว่ไปแลว้ ผูใ้หบ้รกิารขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่ตอบค าถามนัน้ 

7.17 ผูใ้หบ้รกิารขอสงบสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลง แกไ้ข เพิม่เติม่ขอ้ตกลงนี้ตามทีส่มควร 

8. การรายงานผลการให้บริการ (Service Report) 

 ผู้ให้บริการจะมีการจดัส่งรายงานการให้บริการ Dedicated Server โดยผ่านทางช่องทางอีเมล์ ไปรษณีย์ 
โทรสาร หรอืช่องทางอื่น ๆ ตามทีผู่ใ้ชบ้รกิารก าหนด ทัง้นี้ รายงานการใหบ้รกิารจะขึน้อยู่กบัความตอ้งการและการรอ้ง
ขอของผูใ้ชบ้รกิารเป็นส าคญั 


