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มาตรฐานการให้บริการ (Service Level Agreement)  
บริการ Nipa.Cloud 

บริษทั นิภา เทคโนโลยี จ ากดั 

บรกิาร Nipa.Cloud คอื บรกิารคลาวด์สาธารณะซึ่งถูกวจิยั พฒันา และใหบ้รกิารโดยบรษิทั นิภา เทคโนโลย ี
จ ากดั เป็นบรกิารคลาวด์ประเภท IaaS (Infrastructure-as-a-Service) ทีใ่หบ้รกิารทรพัยากรทางดา้นเทคโนโลยตี่างๆ 
เช่น Compute, Network, Storage เป็นตน้ รวมถงึมกีารออกแบบระบบควบคุม Cloud เองในชื่อ NIPA Cloud Platform 

หรอื NCP ภายใตโ้ครงสรา้งของระบบ OpenStack  

ซึง่ในขอ้ตกลงมาตรฐานการใหบ้รกิารนี้  

 “ผูใ้หบ้รกิาร” หมายถงึ  บรษิทั นิภา เทคโนโลย ีจ ากดั 

 “ผูใ้ชบ้รกิาร” หมายถงึ  ลูกคา้ผูใ้ชบ้รกิาร Nipa.Cloud 

1. ค าจ ากดัความ  

1.1 บริการ หมายถงึ บรกิาร Nipa.Cloud 

1.2 มาตรฐานการให้บริการ หมายถงึ ขอ้ก าหนดหรอืเกณฑก์ารใหบ้รกิารทีผู่ใ้หบ้รกิารตัง้ขึน้มาเป็นขอ้ตกลง
ระหว่างผูใ้หบ้รกิารและผูใ้ชบ้รกิาร เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการใหบ้รกิาร และรบัประกนัระดบัการใหบ้รกิารทีผู่ใ้ชบ้รกิาร
จะไดร้บั 

1.3 Infrastructure-as-a-Service หมายถึง  ประเภทของบริการ Cloud Computing ที่ ให้บริการด้าน
โครงสร้างพื้นฐานของระบบ เช่น หน่วยประมวลผล (processing unit) เครือข่ายข้อมูล (network) ระบบข้อมูล 
(storage) เพื่อรองรบัการใชง้าน Software และ Application ภายใน Instance  

 1.4 ความพร้อมในการให้บริการ (Service Availability) หมายถึง ความสามารถในการให้บริการแก่
ผูใ้ชบ้รกิารไดต้ามเป้าหมายทีก่ าหนด 

 1.5 ระยะเวลาท่ีให้บริการไม่ได้ (Downtime) หมายถงึ ระยะเวลาทีไ่ม่สามารถใหบ้รกิารแก่ผูใ้ชบ้รกิารได้ 
 1.6 ค าร้องขอ (Service Request) หมายถงึ สิง่ทีผู่ใ้ชบ้รกิารรอ้งขอ อาจเป็นการรอ้งขอขอ้มลู ค าแนะน า การ
ขอใชบ้รกิาร การขอปรบัเปลีย่นรายละเอยีดของบรกิาร หรอืความตอ้งการอื่น ๆ ซึง่ไม่ใช่ปัญหาของบรกิาร 
 1.7 ข้อร้องเรียน (Service Complaint) หมายถงึ การแจง้ขอ้รอ้งเรยีนกรณีที่ผูใ้ชบ้รกิารพบปัญหาเกี่ยวกบั
คุณภาพการใหบ้รกิารทีไ่ม่เป็นไปตามมาตรฐานการใหบ้รกิารทีก่ าหนดไว ้หรอืกรณีทีผู่ใ้ชบ้รกิารไม่ไดร้บับรกิารจากผู้
ให้บรกิารตามความต้องการหรอืความคาดหวงั และท าใหเ้กดิความไม่พงึพอใจ ผ่านทางช่องทางการร้องเรยีนทีผู่ใ้ห้
บรกิารระบุไว ้

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

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

 1.11 ทุกวนั หมายถึง วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ รวมถึงวันหยุดราชการ วันหยุดนักขตัฤกษ์ วันหยุดตามมติ
คณะรฐัมนตร ีและวนัหยุดของผูใ้หบ้รกิาร 
 1.12 Ticket หมายถงึ ปัญหาหรอืค ารอ้งขอจากผูใ้ชบ้รกิารบนหน้าเวบ็ไซต์ portal.nipa.cloud/support และ nipa. 

cloud/ticket หรอืทีถู่กสรา้งจากปัญหาทีม่กีารแจง้เขา้มาจากช่องทางต่างๆ 

 1.13 Instance หมายถงึ เครื่องคอมพวิเตอรเ์สมอืน 

 1.14 การเติมเครดิต หมายถงึ การเตมิเงนิเขา้ไปในระบบเพื่อใหส้ามารถสรา้งและจดัการกบั Instance ได ้ 

2. ขอบเขตการให้บริการ 

 ผูใ้หบ้รกิารตกลงใหบ้รกิารแก่ผูใ้ชบ้รกิาร โดยแบง่ขอบเขตงานเป็น 2 ส่วน ดงันี้ 

 2.1 การใหบ้รกิาร Nipa.Cloud แบบ Infrastructure-as-a-Service (IaaS) โดยระบบของผูใ้หบ้รกิารจะจดัเตรยีม 

Instance ส าหรบัใหบ้รกิารตามรูปแบบทีผู่ใ้ชบ้รกิารรอ้งขอ และจดัสรรทรพัยากรใหผู้ใ้ชบ้รกิารตามความเหมาะสม ซึง่
ครอบคลุมถงึ Compute, Storage และ Network ของผูใ้หบ้รกิาร 

 2.2 การให้บรกิารหลงัการขาย คอื บรกิารแก้ไขปัญหาด้านเทคนิค และ Trouble-Shooting ซึ่งครอบคลุมถึง
บรกิารดงันี้ 

2.2.1 Instance issues ช่วยเหลอืในการแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิกบั Instance  

2.2.2 Network issues ช่วยเหลอืแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิกบั Network 

2.2.3 Portal issues ช่วยเหลอืในการแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิกบัหน้า Management  

2.2.4 Credit and billing issues ช่วยเหลอืในการแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิกบัเรื่อง Credit และ Billing  

2.2.5 Marketplace issues ช่วยเหลอืในการแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิกบัเรื่อง Marketplace  

2.2.6 Onsite backup and restore (Backup Snapshots ขอ้มลูทุก 7 วนั) จ านวน 2 copies 

2.2.7 NOC Support ตลอด 24 ชัว่โมง 7 วนั (24x7) 

2.2.8 Engineer, Sales, Accounting Support ในเวลา และวนัท าการปกต ิ(8x5) 

3. ช่วงเวลาการให้บริการ 

 3.1 ระยะเวลาการให้บริการ Nipa.Cloud 

บริการ เวลา วนั 

บรกิาร Nipa Cloud Platform 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 ์
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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. 

 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://portal.nipa.cloud/support, http://nipa.cloud/ticket 

 วนัและเวลาการบรกิาร: ทุกวนั ตลอด 24 ชัว่โมง 

 4.3 การจดัการเหตุอบุติัการณ์ (Incident Management) 

 เหตุอุบตักิารณ์จะไดร้บัการด าเนินการตามล าดบัความส าคญัและกรอบเวลา ดงันี้ 

ล าดบัความส าคญั 

(Priority) 

ระยะเวลาเป้าหมายในการตอบสนองครัง้แรก 

(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 
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 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 ของบุคคลอื่นยงัสามารถใชง้านไดต้ามปกติ 

 4.4 การจดัการค าร้องขอ (Service Request Management) 

 ค ารอ้งขอจะไดร้บัการด าเนินการตามล าดบัความส าคญัและกรอบเวลา ดงันี้  

ล าดบัความส าคญั 

(Priority) 

ระยะเวลาเป้าหมายในการตอบสนองครัง้แรก 

(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 เป็นตน้ 

 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 
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5. การรบัประกนัการให้บริการ  

  5.1 ความพร้อมในการให้บริการ (Service Availability)  

 ทางผูใ้หบ้รกิารจะรบัประกนัความพรอ้มใชง้านของ Compute, Storage, Network ส าหรบับรกิาร ECO Package 
อยู่ที ่95.0% ส าหรบับรกิาร General Package และบรกิาร High Memory Package อยู่ที ่99.9% (ลูกคา้สามารถตรวจสอบ
สถานะของบรกิารไดท้ี ่https://status.nipa.cloud) ทัง้นี้หาก SLA ไม่ถงึเกณฑ ์ทางผูใ้หบ้รกิารจะท าการชดเชยดว้ยการเพิม่
จ านวนวนัใหบ้รกิารนับจากวนัหมดอายุเดมิของสญัญาบรกิาร โดยมอีตัราการเพิม่ระยะเวลาการบรกิาร (วนั) และก าหนด
ระยะเวลาทีช่ดเชย ถา้หาก Uptime น้อยกว่าทีก่ าหนดไวต้ามสดัส่วนดงันี้ 
 

เปอรเ์ซน็ต์การท างาน 

(Uptime Percentage) 

 

จ านวนวนัของบริการท่ีเพ่ิมขึ้นเมื่อส้ินสุดระยะเวลาของบริการ (Days 

of Service added to the end of the Service term) 

 น้อยกว่า 99.90% ถงึ 99.0%  15 วนั 

 น้อยกว่า 99.0% ถงึ 95.0%  30 วนั 

 น้อยกว่า 95.0%  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 ทีเ่กดิจาก 

ความผดิพลาดของสครปิต ์หรอืโปรแกรม หรอืการถูกโจมตรีะบบทีเ่ป็นผลกระทบมาจากช่องโหว่ภายใตร้ะบบ
ของผูใ้ชบ้รกิาร 

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

โทรคมนาคมของประเทศ 

6. หน้าท่ีของผู้ใช้บริการ 

 6.1 ผู้ใช้บรกิารจะต้องกรอกขอ้มูลตามทีผู่ใ้หบ้รกิารก าหนดใหค้รบถ้วนบนหน้าลงทะเบยีน เพื่อสร้างบญัชผีูใ้ช้
และเริม่ต้นใช้บรกิารของเรา ทัง้นี้ ผู้ใช้บรกิารมหีน้าที่ในการรบัผดิชอบขอ้มูลดงักล่าว และรหสัผ่านการเขา้ใช้งาน เพื่อ
ความปลอดภยัของบญัชผีูใ้ชข้องท่าน 

 6.2 ผู้ใช้บรกิารจะต้องปฏิบตัิตามพระราชบญัญตัิว่าด้วยการกระท าความผดิเกี่ยวกบัคอมพวิเตอร์ พ.ศ. 2560 

และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ รวมถงึกฎหมายอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชบ้รกิารอย่างเคร่งครดั และตอ้งปฏบิตัติามแนวนโยบายและ
แนวปฏิบตัิตามระบบบรหิารจดัการมาตรฐานสากลของผู้ให้บรกิาร ขอ้ตกลงมาตรฐานการให้บรกิารนี้ ขอ้ตกลงการ
อนุญาตใช้สทิธิ ์(NCP License Agreement) และนโยบายความเป็นส่วนตวั (Privacy Policy) ของผู้ใหบ้รกิาร และไม่
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กระท าการใด ๆ ทีก่่อหรอือาจก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่ผูใ้หบ้รกิาร โดยผูใ้หบ้รกิารจะไม่รบัผดิชอบต่อความเสยีหาย
ในกรณีทีผู่ใ้ชบ้รกิารไม่ปฏบิตัติามขอ้ตกลงทีก่ าหนดไวข้า้งตน้  
 6.3 หากผู้ใช้บริการพบว่ามคีวามผิดปกติใด ๆ เกิดขึ้นกับบริการ ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งให้ผู้บริการทราบ
ในทนัท ีเพื่อป้องกนัหรอืบรรเทาความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้แก่ทรพัยส์นิของผูใ้ชบ้รกิารหรอืผูใ้หบ้รกิาร 
 6.4 ข้อมูลหรือแฟ้มข้อมูลที่เก็บไว้ในหน่วยความจ า (storage) ของ Instance ที่ผู้ใช้บริการฝากไว้กับผู้
ใหบ้รกิาร จะตอ้งไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มหรอืขดัต่อกฎหมายหรอืศลีธรรมของประชาชน 

 6.5 ผู้ใช้บรกิารควรมเีครดติอยู่ในระบบเสมอ หากผู้ใช้บรกิารต้องการใชง้านต่อไป และพบว่าระบบของตน
เครดติคงเหลอืน้อย หรอืไม่มเีครดติคงเหลอือยู่ในระบบ หรอืยอดเครดติตดิลบ และ Instance หยุดการท างาน จะต้อง
ท าการเตมิเครดติเขา้สู่ระบบ เพื่อใหส้ามารถใชง้าน Instance ต่อไปได ้โดยอาจท าการเตมิเครดติดว้ยตนเอง หรอืตดิต่อ
ผูใ้ชบ้รกิารผ่านช่องทางทีก่ าหนดไว ้

7. เง่ือนไขและข้อจ ากดัการให้บริการ  

 7.1 ผู้ให้บริการจะดูแลรกัษาข้อมูลของผู้รบับริการที่น าเข้าสู่ระบบ “Nipa.Cloud” หรือใช้ผ่านการประมวลผล
คอมพิวเตอร์ที่ควบคุมการท างานผ่านช่องทาง https://portal.nipa.cloud ตามสัญญาการให้บริการที่ได้ตกลงไว้อย่าง
เคร่งครดั 

7.2 ผูใ้หบ้รกิารจะไม่ท าการเผยแพร่ แจกจ่าย หรอืโอนถ่ายขอ้มลูต่อบุคคลทีส่าม เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจาก
ผูใ้ชบ้รกิารอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษรเท่านัน้ 

 7.3 ผู้ให้บรกิารจะไม่มสีทิธเิขา้ถึง ใช้งาน หรอืจดัเก็บขอ้มูล Software และ Application ของผู้ใช้บรกิารภายใน 
Instance เพื่อใหม้ัน่ใจว่าขอ้มลูจะไม่ถูกเขา้ถงึโดยผูไ้ม่มสีทิธิจ์ากการใหบ้รกิารของผูใ้หบ้รกิาร เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจาก
ผูใ้ชบ้รกิารเป็นลายลกัษณ์อกัษรเท่านัน้ 

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

 7.5 ผูใ้หบ้รกิารจะมรีะบบอเีมลแจง้เตอืนไปยงัผูใ้ชบ้รกิารเป็นระยะ ในกรณีทีย่อดเครดติคงเหลอืน้อย (7 วนั, 5 
วนั, 3 วนั และ 1 วนัก่อนทีบ่ญัชผีูใ้ชจ้ะมยีอดเครดติจะเป็น 0 หรอืไม่เพยีงพอต่อการใชง้าน) ซึง่หากผูใ้ชบ้รกิารไม่ปฏบิตัิ
ตามหน้าที่ในข้อตกลงที่ 6.5 ภายในระยะเวลาที่ก าหนด เช่น ไม่เติมเครดิตเข้าสู่ระบบภายใน 14 วัน เป็นต้น ทางผู้
ใหบ้รกิารจะท าการลบ Instance ทนัท ีโดยถอืว่าผูใ้ชบ้รกิารใหค้วามยนิยอม  

 7.6 ขอ้ตกลงมาตรฐานระดบัการใหบ้รกิารนี้ จะรบัประกนัการใหบ้รกิารเฉพาะระบบ และส่วนของบรกิารตามที่
ระบุในขอ้ตกลงที่ 2 ซึ่งผู้ให้บรกิารเป็นผู้รบัผดิชอบเท่านัน้ ไม่รวมถึงโปรแกรม หรอืแอพพลเิคชนัที่ทางผู้ใช้บรกิารเป็น
ผูด้ าเนินการตดิตัง้ 

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

และผูใ้ชบ้รกิารจะต้องตดิต่อและส่ง Ticket ใหม่อกีครัง้ หากต้องการใหผู้ใ้หบ้รกิารช่วยเหลอืและสนับสนุนเพิม่เตมิจาก Ticket 

ครัง้ก่อน 
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 7.8 ผูใ้หบ้รกิารขอสงวนสทิธิใ์นการตรวจสอบคน้หาช่องโหว่ของระบบทีใ่ชง้านบนบรกิารคลาวด์ (Vulnerability 

Assessment) ตามนโยบายและแนวปฏบิตัติามระบบบรหิารจดัการมาตรฐานสากลของผูใ้หบ้รกิาร 

7.9 ผูใ้หบ้รกิารขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลง แกไ้ข เพิม่เติม่เงือ่นไขและขอ้ตกลงนี้ตามทีส่มควร 

8. การรายงานผลการให้บริการ (Service Report) 

 ผูใ้หบ้รกิารจะจดัส่งรายงานการใหบ้รกิาร Nipa.Cloud ใหแ้ก่ท่าน โดยผ่านทางช่องทางอเีมล ไปรษณีย์ หรอื
ช่องทางอื่น ๆ ตามที่ผู้ใช้บริการก าหนด ทัง้นี้ รายงานการให้บริการจะขึ้นอยู่กับความต้องการและการร้องขอของ
ผูใ้ชบ้รกิารเป็นส าคญั 

  


