ข้ อตกลงการใช้ บริการ
เงื่อนไขและข้อตกลงนี้ ถือว่าเป็ นอันเข้าใจกันดีแล้วทั้งสองฝ่ าย ซึ่ งต่อไปนี้ ขอแทน บริ ษทั ไทยบิส โพรวายเดอร์
ว่า “ผูใ้ ห้บริ การ” และแทนตัวท่านว่า “ผูใ้ ช้บริ การ” โดยผูใ้ ช้บริ การต้องยอมรับเงื่อนไขการใช้บริ การต่างๆของผู ้
ให้บริ การ ดังต่อไปนี้
ข้ อตกลงในการจดโดเมนเนม
สิ ทธิ ในการเป็ นเจ้า ของโดเมนจะมี แก่ ผูท้ ี่ มีชื่ออยู่ในส่ วนของ "เจ้าของชื่ อโดเมน" (Registrant) ซึ่ งทาง ผู้
ให้บริ การ จะให้ท่านกาหนดเองได้ก่อนที่จะทาการจดโดเมน และทาง ผูใ้ ห้บริ การ ให้สิทธิ ในการแก้ไขข้อมูล
ต่างๆเกี่ยวกับชื่อ โดเมนของท่าน และข้อมูลที่ได้ระบุไว้ในส่ วนของ"ผูด้ ูแลชื่อโดเมน"(Administrative Contact)
การกระทาต่างๆที่"ผูด้ ูแลชื่ อโดเมน" (AdministrativeContact) ได้กระทาจะถื อเป็ นการกระทาของท่านเอง ซึ่ ง
ทาง ผูใ้ ห้บริ การ จะให้ password ของ "ผูด้ ูแลชื่อโดเมน" (Administrative Contact) แก่ท่าน ท่านสามารถแก้ไข
ข้อมูลต่างๆได้เอง โดยทาง ผูใ้ ห้บริ การ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสี ยหายใดๆ อันเกิ ดจากการแก้ไขข้อมูล
ดังกล่าว
ชื่ อของโดเมนเมื่อทาการจดทะเบียนแล้วจะไม่สามารถแก้ไขได้ ไม่ว่าจะกรณี ใดๆก็ตาม โดเมนเนมที่ ทาง ผู้
ให้บริ การ จดให้หรื อย้ายมาอยู่ภายใต้การดูแลของ ผูใ้ ห้บริ การ ถื อเป็ นทรัพย์สินของท่าน ซึ่ งท่านมีหน้าที่
ตรวจสอบก่อนการจดโดเมนว่าชื่อนั้นละเมิดลิขสิ ทธิ์ ของผู ้ อื่นหรื อไม่ และไม่นาชื่ อโดเมนเนมนั้น ไปก่อให้เกิด
ความเสี ยหาย เสื่ อมเสี ย ขัดต่อศีลธรรมอันดีของไทย หรื อขัดต่อข้อกฏหมาย ซึ่ งถ้าเกิดการฟ้ องร้อง ขึ้นไม่วา่ กรณี
ใดๆ ทาง ผูใ้ ห้บริ การ จะไม่ขอมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับการกระทาความผิดดังกล่าว
การย้ายโดเมนเนมไปอยู่กบั ผูใ้ ห้บริ การอื่นๆ ถื อเป็ นสิ ทธิ์ ของท่าน (ตามข้อกาหนดของ ICANN) ซึ่ งท่านจะ
โอนย้ายได้เมื่อโดเมนได้ทาการจดกับ ผูใ้ ห้บริ การ เกิน 60 วันแล้วเท่านั้น
เมื่อผูใ้ ห้บริ การจดโดเมนกับผูใ้ ช้บริ การแล้ว ผูใ้ ช้บริ การจะต้องยืนยันการจดโดเมนผ่านอีเมล์ที่นาไปจดโดเมน
ภายใน 15 วัน หลังจากที่ผใู ้ ห้บริ การแจ้งการจดโดเมนให้ท่านเรี ยบร้อยแล้ว ถ้าผูใ้ ช้บริ การไม่ทาการยืนยันการจด

โดเมนผ่านอีเมล์ โดเมนของผูใ้ ช้บริ การจะถูกระงับการใช้งานชัว่ คราวและผูใ้ ช้บริ การต้องติดต่อ เราด่วนเพื่อทา
การ activate โดเมนให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง
การต่ออายุโดเมนเนม เมื่อถึงเวลาที่จะต้องต่ออายุโดเมน ผูใ้ ห้บริ การ จะส่ งเมลล์ ให้ท่านเพื่อแจ้ง 30 วันก่อนที่
โดเมนจะหมดอายุ หากท่านไม่ชาระเงินหรื อไม่แจ้งให้ทาง ผูใ้ ห้บริ การ ทาการต่ออายุโดเมนล่วงหน้า 7 วันก่อน
หมดอายุจะถือว่า ยินยอมที่จะให้ โดเมนนั้นถูกยกเลิก ซึ่ งทาง ผูใ้ ห้บริ การ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสี ยหาย
ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมา
ข้ อตกลงในการใช้ บริการโฮสติง้ และ VPS , Colocation และ Dedicated Server
ผูใ้ ช้บริ การโฮสติ้งของผูใ้ ห้บริ การ จะต้องปฏิ บตั ิตามข้อตกลงในการใช้งานอย่างเคร่ งครัด เพื่อให้เกิ ดความ
เรี ยบร้ อยและไม่ใช้งานโฮสติ้งเพื่อรบกวนหรื อสร้างความเดือด ร้อนให้แก่ผอู ้ ื่น ผูใ้ ห้บริ การขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่
ให้บริ การแก่ผใู ้ ช้บริ การที่กระทาการดังต่อไป นี้
1. เว็บไซต์ที่ผิดกฎหมายหรื อขัดต่อศี ลธรรมอันดี ของไทย เช่ น การละเมิ ดลิ ขสิ ทธิ์ ของผูอ้ ื่ น การข่มขู่
เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับสื่ อลามก หรื อ เนื้ อหาส่ อไปทางลามก เซ็กส์ ขายบริ การทางเพศ รวมทั้งเว็บไซต์ที่มี
ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับสื่ อลามก เป็ นต้น
2. เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับ Hacker , Warez , Crack, เผยแพร่ ไวรัส หนอนอินเตอร์ เน็ต ทอร์ จนั หรื ออื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับซอฟท์แวร์ ผดิ กฏหมาย
3. เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการพนัน ทุกประเภท
4. เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับ Download, MP3 , Software , VDO & Voice Clips , Music Online ที่ถูกต้องตาม
กฎหมายและผิดกฏหมายทุกประเภท
5. ละเมิดเครื่ องหมายการค้า ลิขสิ ทธิ หรื อ ทรัพย์สินทางปัญญา ของผูอ้ ื่นหรื อคณะบุคคลอื่นในทุกประเทศ
ทัว่ โลก
6. การขู่คุกคาม การโกง การแจ้งข้อมูลอันเป็ นเท็จ เผยแพร่ สิ่งหยาบคาย ยาเสพติด
7. เว็บไซต์ที่ให้บริ การในการใช้งานที่ส่งผลกระทบกระเทือนกับระบบและ ทรัพยากรของระบบ อาทิเช่น
การใช้งาน CPU เกิ นขอบเขต การใช้งาน Email เกินขอบเขต การเจาะระบบ (Hacking) การใช้งาน
โปรแกรม IRC Bots หรื อการใช้งานโปรแกรมใด ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการทางานของระบบ และผู ้
ให้บริ การ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการพิจารณาว่า การใช้งานใดเป็ นการใช้งานอย่างเกินขอบเขต
8. ผูใ้ ห้บริ การไม่อนุ ญาตให้ผใู ้ ช้บริ การทา Commercial Mass Emailing หรื อ "Spamming" ไม่วา่ กรณี ใดๆ
ทั้งสิ้ น การส่ งโฆษณาไปยังอีเมล์ผอู ้ ื่นโดยผูอ้ ื่นไม่ได้ขอ หรื อ ส่ งไปยัง Newsgroups User การส่ งอีเมล์

9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.

16.

โดยใช้ที่อยูส่ ่ งกลับที่ไม่มีจริ งทางด้านธุ รกิจ การส่ งข้อความลูกโซ่ เพื่อจะทาให้เกิดการตอบกลับจานวน
มาก และการส่ งข้อความซ้ าๆ เดิมๆ ไปยังผูอ้ ื่น เป็ นต้น เมื่อตรวจพบจะดาเนินการงดการให้บริ การทันที
โดยไม่มีการคืนค่าบริ การใดๆทั้งสิ้ น และไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เว็บไซต์ที่มีการนาพื้นที่ อีเมล์ หรื อ ทรัพยากรอื่น ๆ ที่ได้รับบริ การ ไปแจกจ่ายต่อไปยังบุคคลอื่นใน
ลักษณะฟรี หรื อที่เรี ยกกันว่า Free email และ Free Hosting
ไฟล์ที่ผใู ้ ช้บริ การใช้งานอยูบ่ น Server เช่น Website Files , Email Files , Database Files เป็ นต้น หากมี
การติดไวรัสเกิดขึ้น จะถูกลบออกจากระบบโดยอัตโนมัติ โดยมิจาเป็ นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เว็บบอร์ ด หรื อแบบฟอร์ มบนเว็บ ที่ไม่มีการป้ องกัน และปล่อยให้ถูกบอทมาแสปมโฆษณา ผูใ้ ห้บริ การ
มีสิทธิ์ บล๊อค IP ต่างประเทศ หรื อปิ ดหน้านั้นๆ เพื่อแก้ปัญหา โดยมิจาเป็ นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หากผูใ้ ห้บริ การตรวจพบเว็บไซต์ผิดกฏหมาย หรื อผิดข้อตกลงข้างต้น จะดาเนิ นการงดการให้บริ การ
ทันที โดยไม่มีการคืนค่าบริ การใดๆ ทั้งสิ้ น และไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผใู ้ ห้บริ การขอ
สงวนสิ ทธิ์ ในการพิจารณาตรวจสอบเว็บไซต์วา่ ผิดตามข้อ ตกลงหรื อไม่ หากมีขอ้ โต้แย้งใดๆ ให้ถือเอา
คาตัดสิ นของผูใ้ ห้บริ การเป็ นที่สิ้นสุ ด
ไม่รับ Camfrog Server, เกมส์ออนไลน์, เว็บไซด์ดูหนังออนไลน์, Bit Torrent , VPN, Proxy Server,
Streamming, การพนัน , หมิ่นสถาบัน และไฟล์ละเมิดลิขสิ ทธิ์
ผูใ้ ช้บริ การยินยอมให้ผใู้ ห้บริ การลง Management Software เพื่อใช้ในการจัดการและดูแลสถานะของ
เครื่ อง Server
ผูใ้ ห้บริ การจะไม่รับผิดชอบและไม่รับบริ หารจัดการ และดูแลซอฟแวร์ ที่ผใู ้ ช้บริ การนามาติดตั้งเพิ่มเติม
นอกเหนือจากที่ผใู้ ห้ บริ การจัดให้ และผูใ้ ห้บริ การไม่รับผิดชอบ ในกรณี ที่ซอฟแวร์ ที่ ผูใ้ ช้บริ การติดตั้ง
เพิ่มเติมนั้น ส่ งผลทาให้เครื่ องเซิ ร์ฟเวอร์ ทางานไม่ปกติ หรื อไม่สามารถทางานได้
ผูใ้ ช้บริ การจะต้องดูแลรักษา Privileged Account เช่น Root Password เป็ นต้น โดยผูใ้ ช้บริ การต้อง
บริ หาร จัดการ และดูแลเครื่ องเซิ ร์ฟเวอร์ ด้วยตัวเอง ผูใ้ ห้บริ การจะ ไม่รับผิดชอบในกรณี ที่เครื่ อง
เซิ ร์ฟเวอร์ เกิดปั ญหาใดๆ

(ผู้ให้ บริการขอสงวนสิ ทธิในการระงับการให้ บริการชั่ วคราวในกรณีต่อไปนี)้
เว็บไซต์ที่มีการใช้ทรัพยากรเกินขอบเขต หรื อทาให้ระบบโดยรวมขัดข้อง ไม่สามารถทางานได้อย่างราบรื่ น
เว็บไซต์ที่ถูก BOT Spam เช่น Webboard หรื อโปรแกรมอื่นๆ ที่ BOT สามารถ Spam ข้อมูลเข้ามาได้ การระงับ
ในกรณี น้ ี จะระงับเฉพาะส่ วน หรื อทั้งหมดขึ้นอยูก่ บั ผูใ้ ห้บริ การ และการระงับจะถูกยกเลิกต่อเมื่อ ผูใ้ ห้บริ การ
หรื อผูใ้ ช้บริ การ ทาการแก้ไขปั ญหาดังกล่าวเรี ยบร้อยแล้ว
ข้ อตกลงในการสารองข้ อมูลบริการโฮสติง้ และ VPS
ผูใ้ ห้บริ การไม่รับผิดชอบในกรณี ที่ขอ้ มูลภายในเว็บไซต์น้ นั สู ญหายไปไม่ ว่ากรณี ใดๆ หรื อเนื่ องจากความ
ผิดพลาดของอุปกรณ์ อันเป็ นเหตุสุดวิสัย ถึงแม้ผใู้ ห้บริ การจะมีบริ การสารองข้อมูลลงฮาร์ ดดิสอีกตัวหนึ่งทุก
ครั้งที่ มีการอัพโหลดไฟล์ และสารองข้อมูลลง server อีกเครื่ องหนึ่งทุก 7 วัน แต่ก็ไม่สามารถรับประกันได้วา่
ข้อมูลนั้นจะมีความถูกต้องครบถ้วน ดังนั้นผูใ้ ช้บริ การจึงควรมีขอ้ มูลสารองไว้อย่างน้อยจานวน 1 ชุ ดเสมอ
อย่างไรก็ตามผูใ้ ห้บริ การยินดีให้ความช่วยเหลือถึงที่สุดในการนาข้อมูลกลับ คืนมา
ข้ อตกลงในการสารองข้ อมูลบริการ Colocation และ Dedicated Server
ผูใ้ ห้บริ การไม่รับผิดชอบในกรณี ที่ขอ้ มูลภายในเครื่ อง Server ที่วาง Colocation หรื อ Dedicated Server นั้นสู ญ
หายไปไม่ ว่ากรณี ใดๆ หรื อเนื่องจากความผิดพลาดของอุปกรณ์ อันเป็ นเหตุสุดวิสัย
ข้ อตกลงในการเก็บรักษาข้ อมูลรหัสผ่ าน
ในการสั่งซื้ อผูใ้ ห้บริ การจะสร้าง Username และ Password ในการควบคุมจัดการ Email, Ftp , Web-Control
panel ให้อตั โนมัติ ผูใ้ ช้บริ การสามารถเปลี่ ยนแปลงรหัสผ่านได้ทุกเวลา และจะต้องทาการจัดเก็บไว้ในที่
ปลอดภัย และผูใ้ ห้บริ การจะไม่รับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความเสี ยหายแก่เว็บไซต์ หรื อข้อมูล ที่เกิดขึ้นจากความ
ประมาทของผูใ้ ช้บริ การ ในกรณี ที่ผใู ้ ช้บริ การลืมรหัสผ่านใดๆ ผูใ้ ห้บริ การจะทาการตั้งรหัสผ่านใหม่ และแจ้ง
ให้ทางอีเมลที่ใช้ในการสัง่ ซื้ อบริ การนั้นๆ เท่านั้น

ข้ อตกลงในการต่ ออายุบริการโฮสติง้
ผูใ้ ห้บริ การจะทาการแจ้งเตือนก่อนหมดอายุ 30 วัน หากผูใ้ ช้บริ การไม่ชาระเงินหรื อไม่แจ้งให้ทางผูใ้ ห้บริ การทา
การต่ออายุ ก่อนวันหมดอายุ ผูใ้ ห้บริ การจะทาการลบข้อมูล และ username ของผูใ้ ช้บริ การที่ไม่ทาการต่ออายุ
ซึ่ งหากเกิดความเสี ยหายทางผูใ้ ห้บริ การจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น
ข้ อตกลงในการเปลีย่ นรู ปแบบของการให้ บริการ
ผูใ้ ห้บริ การอาจปรับเปลี่ยนรู ปแบบของการให้บริ การ โดยอาจปรับอัตราค่าบริ การในระดับที่สูงขึ้น หรื อต่าลงซึ่ ง
จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วัน ในกรณี ที่มีการปรับลดราคาผูใ้ ห้บริ การขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนค่าบริ การและให้
ผูใ้ ช้บริ การชาระเงิ นตามอัตราค่าบริ การใหม่เมื่อทาการต่ออายุ กรณี ที่มีการปรับเพิ่มราคาผูใ้ ช้บริ การเก่าให้ใช้
อัตราค่าบริ การเดิมในการ ต่ออายุ และผูใ้ ช้บริ การใหม่ให้ใช้ตามอัตราค่าบริ การใหม่ ทั้งนี้ เริ่ มนับการใช้บริ การ
ตั้งแต่วนั ที่มีการชาระค่าบริ การ
ข้ อตกลงขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ให้ บริการ
ผูใ้ ห้บริ การไม่อาจให้การรับประกันว่า บริ การจะมีอย่างต่อเนื่ องโดยไม่มีการหยุด หรื อไม่มีขอ้ บกพร่ องใด ๆ
เช่น ปั ญหาการเชื่ อมต่ออินเตอร์ เน็ต การติดขัดในช่ องสัญญาณ เครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต การสื่ อสารผิดพลาด ภัย
ธรรมชาติ การก่ อการร้ าย อัคคี ภยั หรื อการหยุดให้บริ การชัว่ คราว และจากปั ญหาที่มิได้เป็ นปั ญหาของผู้
ให้บริ การ ผูใ้ ห้บริ การจะจ่ายคืนค่าใช้บริ การตามส่ วน หากทางผูใ้ ห้บริ การเป็ นผูย้ กเลิกสัญญาการให้บริ การเอง
เช่น การยุติการให้บริ การ ล้มเลิก หรื อไม่สามารถให้บริ การต่อไปได้ และผูใ้ ห้บริ การจะไม่รับผิดชอบในการ
ชดใช้ค่าเสี ยหายอื่น ๆ นอกเหนือจากค่าบริ การที่ ผูใ้ ช้บริ การได้ชาระกับผูใ้ ห้บริ การแล้วเท่านั้น
ข้ อตกลงในการระงับการให้ บริการ
ผูใ้ ห้บริ การสามารถระงับการให้บริ การแก่เว็บไซต์ใดๆ ตามเห็นสมควร ถึ งแม้วา่ เว็บไซต์น้ นั จะไม่ได้ละเมิด
ข้อตกลงใดๆ เลยก็ตาม โดยผูใ้ ห้บริ การจะคืนค่าบริ การเฉพาะในส่ วนที่ยงั ไม่ได้ใช้งานตามจริ งเท่า นั้น ยกเว้น
บริ การโดเมนเนม ที่จะไม่มีการคืนค่าบริ การ ทั้งนี้ ผใู ้ ช้บริ การสามารถแจ้งให้ผใู ้ ห้บริ การชี้ โดเมนเนม (เปลี่ยนค่า
Name Server) ไปยังผูใ้ ห้บริ การรายอื่น หรื อย้ายโดเมนเนมไปยังผูใ้ ห้บริ การรายอื่นได้ และผูใ้ ช้บริ การจะไม่
สามารถเรี ยกร้องค่าเสี ยหายอื่น ๆ นอกเหนือจากค่าบริ การที่ผใู ้ ช้บริ การได้ชาระกับผูใ้ ห้บริ การแล้วเท่านั้น

