แบบฟอร์ มการขอใช้ บริการเซิร์ฟเวอร์ เสมือน
สำนักบริ กำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรังสิ ต

ผู้ขอใช้ บริการ / ผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์
ชื่อ_______________________________นำมสกุล:_______________________________
หน่วยงำน/คณะ: ___________________________________________________________________________
หมำยเลขโทรศัพท์:____________________________________อีเมล์:_______________________@rsu.ac.th
วัตถุประสงค์ การใช้ งานเซิร์ฟเวอร์
________________________________________________________________________________________
รายละเอียดของเซิร์ฟเวอร์
ชื่อเรี ยกของระบบ:_________________________________________________________________________
Microsoft Windows Server 2008R2 Standard

Microsoft Windows Server 20012R2 Standard

ขนาดของ VM ทีต่ ้ องการใช้
1 CPU with 2GB of RAM

2 CPU with 2GB of RAM

2 CPU with 4GB of RAM
พืน้ ทีฮ่ าร์ ดดิสก์ทตี่ ้ องการ

4 CPU with 8GB of RAM

100 GB

............... GB

ลงชื่อ ผูข้ อใช้/ผูด้ ูแลเซิร์ฟเวอร์

ลงชื่อ

………………………………………..
(

………………………………………..
)

(

)

ตำแหน่ง_________________________

ตำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่งำนดำต้ำเซ็นเตอร์

วันที่_______/______________/_______

วันที่_______/______________/_______
IP address: _______________________

เงื่อนไขและข้ อตกลงในการให้ บริการฝากเซิร์ฟเวอร์
สำนักบริ กำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรังสิ ต
1. สำนักบริ กำรเทคโนโลยีสำรสนเทศมี หน้ำที่จดั พื้นที่สำหรั บรับฝำกเซิ ร์ฟเวอร์ ของผูข้ อใช้บริ กำร รวมถึ ง
ระบบ ไฟฟ้ ำ ระบบปรั บอำกำศ และระบบเครื อข่ำย โดยไม่คิดค่ำบริ กำร และจะพยำยำมอย่ำงดี ที่สุดในกำร
บำรุ งรักษำให้ระบบทำงำนได้อย่ำงต่อเนื่องและมีควำมมัน่ คง
2. สำนักบริ กำรเทคโนโลยีสำรสนเทศขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรระงับกำรให้บริ กำร หำกพบว่ำเซิ ร์ฟเวอร์ ของผูข้ อ
ใช้บริ กำรเกิดปั ญหำต่อประสิ ทธิ ภำพ ควำมมัน่ คง เป็ นกำรกระทำผิดกฎหมำย ขัดต่อคำสั่ง ระเบียบประกำศของ
มหำวิทยำลัยรังสิ ต หรื อขัดต่อศีลธรรมอันดีของสังคม
3. ส ำนัก บริ ก ำรเทคโนโลยีส ำรสนเทศไม่ มี น โยบำยในกำรประกันหรื อชดใช้ค่ ำ เสี ย หำยที่ อำจเกิ ด ขึ้ น ต่ อ
เซิ ร์ฟเวอร์ ที่รับฝำก รวมถึง ข้อมูลหรื อบริ กำรบนเซิ ร์ฟเวอร์ ของผูใ้ ห้บริ กำร ไม่วำ่ จะเป็ นกรณี ใด
4. ผูข้ อใช้บริ กำรและผูด้ ูแลเซิร์ฟเวอร์จะต้องเป็ นบุคลำกรของมหำวิทยำลัยรังสิ ตเท่ำนั้น
5. ผู ้ข อใช้ บ ริ ก ำรมี ฐ ำนะเป็ นผู ้ใ ห้ บ ริ ก ำรระบบคอมพิ ว เตอร์ ตำม พรบ. ว่ ำ ด้ว ยกำรกระท ำผิ ด เกี่ ย วกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 มีหน้ำที่รับผิดชอบเก็บข้อมูลจรำจรคอมพิวเตอร์ ตำมประกำศกระทรวงสำรสนเทศและ
กำรสื่ อสำร เรื่ องหลักเกณฑ์กำรเก็บรักษำข้อมูลจรำจรทำงคอมพิวเตอร์ ของผูใ้ ห้บริ กำร พ.ศ.2560 ทั้งนี้ ผขู ้ อใช้
บริ กำรอำจมอบควำมรับผิดชอบนี้ให้กบั ผูด้ ูแลเซิ ร์ฟเวอร์ โดยบันทึกไว้เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
6. ผูด้ ูแลเซิ ร์ฟเวอร์ จะต้องรับผิดชอบข้อมูลทั้งหมดที่อยูภ่ ำยในเซิ ร์ฟเวอร์
7. กำรให้บริ กำรรับฝำกเซิ ร์ฟเวอร์ สำหรับผูข้ อใช้บริ กำรจะสิ้ นสุ ดเมื่อ
7.1 เมื่ อ ส ำนัก บริ ก ำรเทคโนโลยีส ำรสนเทศพบกำรกระท ำผิ ด กฎหมำย ขัด ต่ อ ค ำสั่ ง ระเบี ย บ
ประกำศของ มหำวิทยำลัยรังสิ ต หรื อขัดต่อศีลธรรมอันดีของสังคม
7.2 เมื่อสำนักบริ กำรเทคโนโลยีสำรสนเทศได้รับคำสั่งให้ระงับกำรให้บริ กำร ถูกยึด หรื อถูกอำยัด
ระบบคอมพิวเตอร์ตำมกฎหมำย
7.3 เมื่อผูข้ อใช้บริ กำรขอยกเลิกบริ กำร
8. สำนักบริ กำรเทคโนโลยีส ำรสนเทศขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรเปลี่ ย นแปลง แก้ไข หรื อเพิ่มเติ ม เงื่ อนไขและ
ข้อตกลงนี้ตำมที่เห็นสมควร

