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 แบบฟอร์มค ำขอรับบริกำรด้ำนเว็บไซต์ 
 ส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ส ำหรับส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 

 

ข้อมูลหน่วยงำนผู้ขอรับบริกำร 
ช่ือหน่วยงาน  

 

ข้อมูลผู้ติดต่อประสำนงำน 
ช่ือ-นามสกุล  ต าแหน่ง   
สังกัดหน่วยงาน   
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  โทรศัพท์มือถือ   
E-mail   

 

ข้อมูลกำรขอรับบริกำร 
ช่ือเว็บไซต์/ช่ือโดเมน (Domain name)    

วัตถุประสงค์การขอรับบริการ   เพื่อทดแทนเว็บไซตเ์ดิม  เพื่อจัดท าเว็บไซต์ใหม ่
 ใช้ส าหรับ  

ประเภทของบริการ (ตามข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการด้านเว็บไซต์ ส านักเทคโนโลยสีารสนเทศ) 

1.  บริการ Web Hosting 

2.  บริการ Content Management System 

3.  บริการตดิตั้ง Website Template :  ใช้ Template ของส านัก  หรือ  ผู้รับบริการจดัเตรียมให ้

4.  บริการอื่น  
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที ่กลุ่มงานนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร 3257 หรือ 3781 

ข้าพเจ้าและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดได้รับทราบและเข้าใจข้อตกลงและเง่ือนไขการให้บริการด้านเวบ็ไซต์ ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศซ่ึงถือเป็นส่วนหนึ่งของค า
ขอรับบริการฉบับนี้  โดยขา้พเจา้ขอรับรองว่ารายละเอยีดที่ระบุในค าขอรับบรกิารฉบับนี้เป็นความจริงถูกต้อง  และยนิดีที่จะปฏิบัติตามพร้อมรับผิดชอบ
ปฏิบัติตามขอ้ตกลงและเง่ือนไขการให้บริการดังกล่าวทุกประการ 
ลงชื่อผู้ขอรับบริกำร 

ลงช่ือ  
( ) 

ต าแหน่ง                                                                                                                 
วันท่ี  

ลงชื่อผู้บริหำรหน่วยงำนที่ขอรับบริกำร 

ลงช่ือ  
( ) 

ต าแหน่ง                                                                                                                 
วันท่ี  

ส ำหรับส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ควำมเห็นเจ้ำหน้ำทีส่ ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
  
  

ลงช่ือ  
( ) 

ต าแหน่ง                                                                                                                 
วันท่ี  

ผลกำรพิจำรณำค ำขอรับบริกำร 
  อนุมัต ิ  ไม่อนุมัติ 
  

ลงช่ือ  
( ) 

ต าแหน่ง                                                                                                                 
วันท่ี  

  



   ข้อตกลงและเง่ือนไขการให้บริการด้านเว็บไซต์ 
(29/03/2019) 

 ข้อตกลงและเงื่อนไขการใหบ้ริการด้านเว็บไซต์ 
 ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. บริการด้านเว็บไซต์ที่ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศให้บริการมีดังนี้ 

1.1. บริการ Web Hosting โดยมีคุณสมบัติที่ให้บริการดังนี้ 

1.1.1. ระบบปฏิบัตกิาร Ubuntu 18.04 / Apache Server 2.4 / ฐานข้อมูล MariaDB 10.1 / PHP 7.2 

1.1.2. พื้นที่จัดเก็บเว็บไซต์เบื้องต้นขนาด 2 GB (สามารถขยายเพิ่มตามขอ้ตกลงระหวา่งผู้รับบริการกับส านกั) 

1.1.3. บริการ Upload ไฟล์ขอ้มูลผ่าน FTP 

1.2. บริการ Content Management System โดยมีคุณสมบัติที่ให้บริการดังนี้ 

1.2.1. ระบบบริหารจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ Joomla 3.x 

1.2.2. พื้นที่จัดเก็บเว็บไซต์เบื้องต้นขนาด 2 GB (สามารถขยายเพิ่มตามขอ้ตกลงระหวา่งผู้รับบริการกับส านกั) 

1.3. บริการติดตั้ง Website Template โดยใช้ Template ที่ให้บริการของส านัก หรือผู้รับบริการเป็นผู้จัดหา 

1.4. บริการอื่นตามที่ตกลงกันระหวา่งผู้รับริการกับผู้ดูแลระบบของส านักเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2. ผู้รับบริการต้องแจ้งขอรับบริการผ่านแบบค าขอรับบริการด้านเว็บไซต์มายังส านกัเทคโนโลยีสารสนเทศ ล่วงหน้าก่อนวนัใช้งานไม่น้อยกว่า 

5 วันท าการ 

3. ผู้รับบริการต้องรับผิดชอบเก็บรักษาบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านของตนเองในการเข้าใช้งานทุกอยา่งไว้เป็นความลับ  ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่น

ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวขอ้งทราบโดยเด็ดขาด  และผู้รับบริการต้องรับผิดชอบต่อการกระท ารวมทั้งค่าใช้บริการและความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด  

ไม่ว่าจะเกิดจากการกระท าของผู้รับบริการเองหรือจากบุคคลอื่นที่ใช้บัญชีผู้ใช้งานของผู้รับบริการ 

4. ผู้รับบริการต้องรับผิดชอบเนื้อหา, ข้อความ,ภาพประกอบต่างๆในเว็บไซต์ของตนเองทั้งหมด รวมทั้งลิขสิทธิ์ส าหรับข้อมลูต่างๆ ภายใน

เว็บไซต์ด้วย 

5. ส านักจะท าการส ารองข้อมูลเว็บไซต์ผู้ให้บริการสัปดาห์ละ 1 คร้ัง และจะเก็บขอ้มูลส ารองย้อนหลังไม่เกิน 4 สัปดาห์   ทั้งนี้ส านักขอสงวน

สิทธิ์การจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ข้อมูลของผู้ใช้บริการสูญหายไม่ว่ากรณีใดๆ ผูร้ับบริการควรท าการข้อมูลส ารองไว้อยา่งน้อยจ านวน 1 

ชุดเสมอ 

6. ส านักจะท าการดูแลระบบคอมพวิเตอร์แม่ข่ายให้สามารถบรกิารได้ตามคุณสมบัติที่ก าหนดไว้เท่านั้น  ส านกัจะไม่รับผดิชอบต่อการใช้งาน

หรือปัญหาที่เกิดขึ้นกับ Source code, Script และข้อมูลต่างๆที่ท าการ Upload หรือ สร้าง/แก้ไข/ลบดว้ยตวัผู้รับบริการเอง 

7. หากส านกัตรวจพบไฟล์ข้อมูลใดที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของผู้รับบริการติดไวรัส หรือเป็นไฟล์ที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยด้าน

สารสนเทศของสถาบัน หรือเป็นไฟล์ทีเป็นเหตุท าให้เกิดการโจมตีเว็บไซต์ภายนอก ส านกัขอสงวนสิทธิ์ท าการลบไฟล์ดังกล่าวโดยไม่ต้อง

แจ้งให้ผู้รับบริการรับทราบลว่งหน้า 

8. หากส านกัพบว่าเวบ็ไซต์ของผู้รับบริการเป็นเหตุให้เกิดผลกระทบต่อการท างานและการให้บรกิารของระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบ

เครือข่ายของสถาบัน เช่น มีการใช้งาน CPU อยา่งสูง หรือเกิดการใช้ปริมาณเครือข่าย (Network Traffic) จ านวนมาก  รวมทั้งเป็นเหตุที่

ท าให้เกิดการโจมตีเครือข่ายภายนอกสถาบัน  ส านักจะขอสงวนสิทธิในการปิดให้บริการเว็บไซต์ดังกล่าวในเบื้องต้นโดยไม่ต้องแจ้งให้

ผู้รับบริการรับทราบล่วงหนา้ จนกวา่จะด าเนินการแก้ไขแลว้เสร็จ 

9. หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ขอรบับริการกรุณาแจ้งกลับไดท้ี่กลุ่มงานนวตักรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

10. หากผู้รับบริการขอรับบริการเว็บไซต์เพื่อทดแทนเว็บไซต์เดิม และมีความประสงค์จะเข้าถึงเว็บไซต์เดิม ส านักจะท าการเปลี่ยนชื่อโดเมน

ของเว็บไซต์เดิมเพื่อให้ผู้รับบริการสามารถท าการส ารองข้อมูลเป็นระยะเวลาตามที่ตกลงกันระหว่างผู้รับบริการกับส านกั  ทั้งนี้ส านักจะขอ

สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการใหบ้ริการหลังจากครบก าหนดระยะเวลาส ารองข้อมูล 

11. ผู้รับบริการต้องปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏบิัติเกี่ยวกับความมั่นคงความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักเทคโนโลยี

สารสนเทศทุกประการ  รวมทั้งไม่กระท าการใดๆที่ผิดต่อพระราชบัญญัติวา่ด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์ และกฎหมายที่

เกี่ยวขอ้งกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  


