
 

แบบฟอร์มการขอใช้บริการฝาก Server 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ข้อมูลหน่วยงาน / บริษัท   ( ผู้ขอ้ใช้บริการเป็นผู้กรอกข้อมูลสวนนี้ ) 
ช่ือหน่วยงาน  / บริษัท ( ภาษาไทย)………………………………………………………………………………………….................. ……………………… 
ที่อยู่…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………….. 

       เบอร์โทรศัพท์………………………………………………………………..……เบอร์โทรสาร…………….……………………………………………………………… 
ข้อมูลของผู้ขอใชบ้ริการ / ผู้ดูแล Server 

ช่ือ – สกุล…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ต าแหน่ง ………………………………………………….สังกัด / แผนก………………………………………………………………………………………………… 
หมายเลขโทรศัพท…์………………………………………….หมายเลขมือถือ………………………………………………………………………………………… 
e-mail………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ระยะเวลาในการฝากเครื่องแม่ข่าย ตั้งแต่วันท่ี ....................................... ถึงวันที............................................ รวมระยะเวลา..........วัน 

 
ข้าพเจ้าได้อ่านและท าความเข้าใจข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการฝากเซริ์ฟเวอร์ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดสุิตแล้ว ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายละเอียดที่ระบุในแบบขอใช้บริการนีเ้ป็นความจริงถูกต้องทุกประการ และ
ตกลงจะปฏิบัติตามข้อตกลงและเง่ือนไขการให้บริการ  และข้าพเจ้าได้ตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์ที่ฝากไว้ท่ีส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ร่วมกับเจ้าหน้าท่ีของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศแล้ว จึงไดล้งลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 

 
ลงช่ือผู้ใช้บริการ……………………………………………………. 

วันท่ี........./................../............. 
 

ข้อมูลเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลยัฯ ระหว่างประสานงานในงานนัน้ๆ  (เจ้าหน้าท่ีของสวนดุสติเป็นผู้กรอกข้อมูลในสวนน้ี) 
ช่ือหน่วยงาน  ( ภาษาไทย)…………………………………………………………… ……………………………......................................................... 
สังกัด คณะ / ส านัก /  ศูนย์ / โปรแกรม ………………………………………………………………………………………………………………………… 
ช่ือ – สกุล…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
รหัสประจ าตัวพนักงาน                          -                         ต าแหน่ง ……………………………………………………………………….. 
 
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน.....……….…………………………….โทรศัพทม์ือถือ……………………………………………………..…………………………. 

      วัตถุประสงค์ของการใช้งาน Server………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 
                                                           ลงช่ือผู้ประสานงาน……………………………………………………. 

วันท่ี........./................../............. 
เพื่อโปรดพิจารณา 

.................................................................. 

.................................................................. 
ลงช่ือ..................................................... ผู้รับเรื่อง 

(………………….……………………………....) 
จนท.ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วันท่ี........./................../............. 

ความคิดเห็นผู้บังคับบญัชา 
 อนุญาต ิ
 ไม่อนุญาต .เพราะ.......................................................................... 
............................................................................................................. 

ลงช่ือ..................................................................... 
(………………….……………………………....) 

ผู้อ านวยการ/ รองผู้อ านวยการ/ หัวหน้ากลุ่มงาน.................................... 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 
 

 

 

NetID-10 

หมายเหตุ   แนบส าเนาบัตรประชาชนของผู้ขอใชบ้ริการ   พร้อมส าเนาถูกต้อง 



 

ต าแหน่งวางเซิร์ฟเวอร์  
Rack# _________________________________U# _________________________________ 
UTP# ______________________________________________________________________ 
Outlet# ____________________________________________________________________ 
 IP Address # ________________________________/_______________________________ 
URL Server ถ้ามี........................................................................................................................ ......... 
รายละเอียดของเซิร์ฟเวอร์ (Server) 
Hardware:  
คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ_______________________________ รุ่น __________________________ 
ซีพียู: __________________________________จ าานวน______ ตัว ความถ่ี___________ GHz  
หน่วยความจ า________________ MB/GB/TB   ดิสก์ จ านวน_______ ตัว พื้นที่รวม__________  
NIC#1 MAC_________________________ NIC#2 MAC_____________________________  
 คีย์บอร์ด     เมาส์      จอภาพ ยี่ห้อ_______________________รุ่น______________ 
ขนาด...........................U อ่ืนๆ (ระบุ)_____________________ 
 Operating Systems:  

 Linux distribution version ………………………………………………. 
 FreeBSD/OpenBSD/NetBSD/DragonFly version ………………………………………………. 
 Microsoft Windows version ………………………………………………. 
 อ่ืนๆ (ระบุ) version _________________________________________________ 

Software:  
 SSH: software ________________ version __________________ port_______  
 FTP: software ________________ version __________________ port_______  

 รองรับ SSL port ____________________ 
 SMTP: software _______________ version __________________ port_______  

 รองรับ SSL port  
 POP3: software _______________ version __________________ port_______  

 รองรับ SSL port  
 IMAP: software ________________version __________________ port_______  

 รองรับ SSL port  
 HTTP: software ________________version __________________ port_______  

 รองรับ SSL port  
 SQL: software _________________version __________________ port_______  
 อ่ืนๆ (ระบุ):  

software __________________ version __________________ port_______  
 รองรับ SSL port  
software __________________ version __________________ port_______  
 รองรับ SSL port  
software __________________ version __________________ port_______  
 รองรับ SSL port   



เงื่อนไขและข้อตกลงในการให้บริการฝากเซิร์ฟเวอร์ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

1. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีหน้าที่จัดพ้ืนที่ส าหรับรับฝากเซิร์ฟเวอร์ของผู้ขอใช้บริการ รวมถึง ระบบ
ไฟฟ้า ระบบปรับ อากาศ และระบบเครือข่าย และจะพยายามอย่างดีที่สุดในการบ ารุงรักษาให้ระบบ ท างานได้อย่าง
ต่อเนื่องและมีความมั่นคง  

2. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการ หากพบว่าเซิร์ฟเวอร์ของผู้ขอใช้
บริการก่อให้เกิด ปัญหาต่อประสิทธิภาพ ความมั่นคง เป็นการกระท าผิดกฎหมาย ขัดต่อค าาสั่ง ระเบียบ ประกาศของ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของสังคม 

3. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไม่มีนโยบายในการรับประกันหรือชดใช้ค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อเซิร์ฟเวอร์
ที่รับฝาก รวมถึง ข้อมูลหรือการบริการบนเซิร์ฟเวอร์ของผู้ขอใช้บริการไม่ว่าจะเป็นกรณีใด  

4. ผู้ขอใช้บริการและผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์จะต้องเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตหรือบุคคลภายนอกที่ได้รับอนุญาต
เท่านั้น  

5. ผู้ขอใช้บริการมีฐานะเป็นผู้ให้บริการระบบคอมพิวเตอร์ ตาม พรบ. ว่าด้วยการกระท าาผิดเกี่ยวกับ  คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 
2550 มีหน้าที่รับผิดชอบเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ ตามประกาศกระทรวง  สารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง
หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูจจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ.  2550 ทั้งนี้ผู้ขอใช้บริการอาจมอบความ
รับผิดชอบนี้ให้กับผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์โดยบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์ อักษร  

6. ผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์จะต้องรับผิดชอบข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ภายในเซิร์ฟเวอร์  
7. การให้บริการรับฝากเซิร์ฟเวอร์ส าหรับผู้ขอใช้บริการจะสิ้นสุดเมื่อ 

7.1. เมื่อส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศพบการกระท าผิดกฎหมาย ขัดต่อค าาสั่ง ระเบียบ ประกาศของ
มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนดุสิต หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของสังคม  

7.2. เมื่อส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับค าาสั่ งให้ระงับการให้บริการ ถูกยึด หรือถูกอายัดระบบ
คอมพิวเตอร์ตาม กฎหมาย  

7.3. เมื่อผู้ขอใช้บริการขอยกเลิกบริการ  
8. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิก หรือเพ่ิมเติมเงื่อนไขและ

ข้อตกลงนี้ตามที่เห็น สมควร  

      ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะปฎิบัติตามระเบียบข้อบังคับการใช้บริการที่มีอยู่แล้ว และที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัด ทุกประการ 
 

ลงชื่อ................................................................ 
(………………….......................……………………………....) 

วันที่........./................../............. 


