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ข้อตกลงการใช้บริการ 
บรษิทั สไมล ์เอก็ซด์ ีจ ำกดั (ในทีน่ี้จะเรยีกว่ำ ผูใ้หบ้รกิำร หรอื เรำ) มนีโยบำยกำรใหบ้รกิำร และขอ้ตกลงกำรใหบ้รกิำร
แก่ผูใ้ชบ้รกิำร (อำ้งองิตำม พรบ.คอมฯ) ดงันี้ 

1. เรำไม่รบัผูใ้ชบ้รกิำร เพือ่ด ำเนินกำรใดๆ ทีเ่กีย่วเนื่องกบักำรท ำผดิต่อ ชำต ิศำสนำ พระมหำกษตัรยิ์ 
2. เรำไม่รบัผูใ้ชบ้รกิำร เพือ่ด ำเนินกำรใดๆ ทีเ่กีย่วเนื่องกบักำรกระท ำ ทีข่ดัต่อจำรตี ประเพณี ขนบธรรมเนียม และ

ศลีธรรม 
3. เรำไม่รบัผูใ้ชบ้รกิำร เพือ่ด ำเนินกำรใด ๆ ทีเ่กีย่วเนื่องกบักำรท ำผดิกฎหมำยทุกชนิด โดยเฉพำะกำรละเมดิลขิสทิธิ ์

(Pirated Software, MP3, etc.), เวบ็ไซตท์ีใ่หบ้รกิำรเกีย่วกบักำร Download แฟ้มขอ้มลูทีผ่ดิกฎหมำย, MP3, 
Software, VDO & Voice Clips, Music Online ทัง้ทีถู่กตอ้งตำมกฎหมำย และผดิกฏหมำยทุกประเภท ซึง่รวมไปถงึ
ไฟลป์ระเภทอื่นๆ ทีม่ขีอ้มลูอนัไดก้ล่ำวมำแลว้ และมกีำรกระท ำเพือ่พยำยำมหลบเลีย่งดว้ย, เวบ็ไซตท์ีข่ดัต่อ
ขนบธรรมเนียมหรอืศลีธรรมของประเทศไทย, เวบ็ไซตท์ีม่เีนื้อหำสอ่ไปทำงลำมก อนำจำร เซก็ส ์ขำยบรกิำรทำงเพศ 
รวมทัง้เวบ็ไซตท์ีม่ลีงิคไ์ปยงัเวบ็ไซต ์ทีเ่กีย่วกบัสือ่ลำมกอนำจำรทุกประเภท หำกเกดิกรณีฟ้องรอ้งเรยีกค่ำเสยีหำย 
ผูใ้ชบ้รกิำรจะตอ้งรบัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีว ทำงเรำไม่มสีว่นเกี่ยวขอ้งใดๆ ทัง้สิน้ 

4. เรำไม่รบัผูใ้ชบ้รกิำร เพือ่กำรเปิดใหบ้รกิำรเวบ็ประเภท Bit torrent Tracker หรอืเวบ็ไซตท์ีใ่หบ้รกิำร Peer to Peer 
ทุกประเภท 

5. เรำไม่รบัผูใ้ชบ้รกิำร ทีท่ ำเวบ็ไซตท์ีเ่กีย่วขอ้งกบักำรพนัน ทุกประเภท 
6. เรำไม่รบัผูใ้ชบ้รกิำร ทีท่ ำกำรขูคุ่กคำม กำรโกง กำรแจง้ขอ้มลูอนัเป็นเทจ็ เผยแพร่สิง่หยำบคำย ยำเสพตดิ ยำทีไ่ม่มี

ใบอนุญำตกำรขำย อำหำรเสรมิหรอืยำทีม่ผีลรำ้ยแรงต่ำงๆ 
7. เรำไม่รบัผูใ้ชบ้รกิำรทีท่ ำกำรสง่อเีมลข์ยะ Bulk Mail หรอืกำร Spam ไปยงัผูท้ีไ่ม่ประสงคจ์ะรบัอเีมล์จำกผูใ้ชบ้รกิำร 

หรอืผูใ้ชง้ำนเวบ็โฮสติง้ทีใ่ชท้รพัยำกรของระบบ ในสว่นใดๆ เกนิกว่ำรอ้ยละสบิ ตดิต่อกนัเกนิกว่ำ 4 ชัว่โมง รวมถงึ
กำรสง่อเีมลเกนิ 200 ฉบบั/วนั หำกเกนิก ำหนดดงักล่ำวผูใ้หบ้รกิำรมสีทิธิเ์รยีกเกบ็ค่ำใชบ้รกิำรตำมสมควร 

8. เรำจะด ำเนินกำรโดยเดด็ขำด กบัลูกคำ้ทีพ่ยำยำมเจำะเขำ้ไปในระบบเครอืข่ำย ในส่วนทีเ่ป็นของระบบ หรอืบญัชขีอง
ลูกคำ้รำยอื่น กำรดกัจบัขอ้มูลทีเ่ครอืขำ่ย (Sniffing) กำรน ำโปรแกรมจำกภำยนอกมำรนัในระบบ รวมถงึโปรแกรม 
irc, eggdrop, backdoor shell, Proxy/VPN,Proxy,Bittorrent Client,Bittorrent Tracker,Torrentflux และอื่นๆ ผู้
ใหบ้รกิำรจะปิดบญัชเีหล่ำนี้ทนัททีีต่รวจสอบพบ โดยไม่มกีำรเตอืนล่วงหน้ำ และจะไม่มกีำรคนืค่ำบรกิำร หรอืค่ำ
ตดิตัง้ใด ๆ ทัง้สิน้ รวมทัง้จะใหค้วำมร่วมมอืกบัฝ่ำยกฎหมำยของบำ้นเมอืง ในกำรตรวจสอบใหข้อ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์
ต่อกฎหมำย และตลอดจนด ำเนินกำรทำงกฎหมำยทุกอย่ำงทีเ่กี่ยวขอ้งจนถงึทีสุ่ด 

9. เรำขอสงวนสทิธทิีจ่ะหยุดใหบ้รกิำร Script ใด ๆ กต็ำมทีผู่ใ้ชบ้รกิำร ไม่ดแูลกำรท ำงำนของเวบทีต่นเองตดิตัง้ไว ้จน
เกดิผลเสยีต่อระบบ หรอืผูใ้ชง้ำนรำยอื่น โดยทนัททีีต่รวจสอบพบ หรอืไดร้บักำรรอ้งเรยีนจำกลูกคำ้รำยอื่น ถงึ
ผลกระทบทีเ่กดิจำกกำรท ำงำนของ Script เหล่ำนัน้ 

10. ผูใ้ชบ้รกิำรตกลงช ำระค่ำบรกิำรล่วงหน้ำ ตำมแผนกำรใหบ้รกิำรทีส่ ัง่ซือ้ เป็นเวลำล่วงหน้ำก่อนหมดช่วงกำรใชง้ำน 
ในแต่ละช่วงเวลำ ทัง้นี้ ผูใ้หบ้รกิำรสงวนสทิธิท์ีจ่ะระงบักำรใหบ้รกิำร หำกไม่ไดร้บักำรช ำระค่ำบรกิำร จำกผูใ้ชบ้รกิำร 
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ภำยใน 5 วนัท ำกำร หลงัจำกครบก ำหนดช ำระ และ จะท ำกำรลบขอ้มลูของผูใ้ชท้ัง้หมด ภำยใน 15 วนัท ำกำรหลงั
ครบก ำหนดช ำระ 

11. ผูใ้หบ้รกิำรสงวนสทิธิ ์ในกำรระงบักำรใหบ้รกิำร และ/หรอื ยกเลกิกำรใหบ้รกิำร แก่ผูใ้ชบ้รกิำร กบัทำงเรำ อนั
เนื่องมำจำกกำรใชง้ำนทีม่ผีลกระทบต่อผูใ้ชง้ำนรำยอื่น เช่น กำรใชท้รพัยำกรของเซริฟ์เวอรส์งูและเป็นระยะเวลำ
ยำวนำน, กำรใชง้ำนเครอืข่ำยอนิเตอรเ์น็ต/ทรำฟฟิกสงูและเป็นระยะเวลำยำวนำน, กำรถูกก่อกวนหรอืถูกโจมตทีำง
เครอืขำ่ย, กำรถูกโจมตทีำงไซเบอร,์ DDOS เป็นตน้ 

12. เรำขอสงวนสทิธิ ์ในกำรระงบักำรใหบ้รกิำร และ/หรอื ยกเลกิกำรใหบ้รกิำร แก่ผูใ้ชบ้รกิำร กบัทำงเรำ โดย จะจ่ำยคนื
ค่ำใชบ้รกิำรตำมสว่น หำกทำงเรำ เป็นผูย้กเลกิสญัญำเอง แต่หำกผูใ้ชบ้รกิำร เป็นผูย้กเลกิสญัญำ กำรใหบ้รกิำรกบั
เรำ และ/หรอื ละเมดิขอ้ตกลงในกำรใหบ้รกิำร ผูใ้ชบ้รกิำรจะไม่สำมำรถเรยีกรอ้งกำรคนืค่ำบรกิำรไดไ้ม่ว่ำในกรณีใด 
ๆ กต็ำม 

13. ผูใ้หบ้รกิำร ใหบ้รกิำรโดยแนวทำงทีค่วรจะเป็นโดยทัว่ไป และจะไม่รบัผดิชอบ ต่อควำมเสยีหำย หรอืควำมสญูเสยี
ขอ้มลูของผูใ้ชบ้รกิำร ไม่ว่ำในกรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

14. ผูใ้ชบ้รกิำรจะไม่ด ำเนินกำรฟ้องรอ้ง หรอืด ำเนินกำรอื่นใดทีท่ ำใหผู้ใ้หบ้รกิำรเสยีหำย จำกเหตุใด ๆ ซึง่ไม่ใช่ควำมผดิ 
ของผูใ้หบ้รกิำรทัง้สิน้ 

15. กำรส ำรองขอ้มลูทีผู่ใ้หบ้รกิำรไดจ้ดัท ำไวน้ัน้ จะไม่มกีำรรบัรองควำมครบถว้น และถูกตอ้งของขอ้มลู ทัง้นี้ขอ้มลูต่ำงๆ 
ทัง้ทีผู่ใ้ชบ้รกิำรไดน้ ำขึน้ server และ ขอ้มลูทีม่เีพิม่เตมิอนัเกดิจำกทีผู่ใ้ชบ้รกิำรไดด้ ำเนินกำรไว ้เช่น E-Mail หรอื
ฐำนขอ้มลูต่ำงๆ ถอืว่ำเป็นหน้ำทีข่องผูใ้ชบ้รกิำรในกำรดูแลและรกัษำเป็นหลกั ทำงเรำจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ต่อกำร
เสยีหำยของขอ้มลูดงักล่ำว 

16. ผูใ้หบ้รกิำรขอสงวนสทิธิ ์ในกำรตดิตัง้โปรแกรมอนัละเมดิทรพัยส์นิทำงปัญญำ หรอืละเมดิลขิสทิธิต์่ำงๆ ลงใน server 
17. ส ำหรบับรกิำรจดทะเบยีนโดเมน ผูใ้หบ้รกิำรจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ต่อควำมเสยีหำยทีเ่กดิขึน้บนพืน้ฐำนของกำร

จดักำรโดเมนทัง้สิน้ โดยโดเมนต่ำงๆ ทีถู่กจดทะเบยีนขึน้ จะถอืเป็นกรรมสทิธิข์องผูใ้ชบ้รกิำรทัง้หมด 
18. หำกเกดิกรณีพพิำทใดๆ ขึน้ ผูใ้ชบ้รกิำรทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึผูใ้หบ้รกิำร จะตอ้งใหค้วำมร่วมมอืในกำรสบืสวนสอบสวน 

ของเจำ้หน้ำทีท่ีม่อี ำนำจในกำรสอบสวน 
19. ขอ้ตกลงกำรใหบ้รกิำรอำจเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลำ โดยผูใ้หบ้รกิำรไม่จ ำเป็นตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหน้ำ แต่จะ

ประกำศไวบ้นหน้ำเวบ็ไซต ์เพือ่ใหท้่ำนสำมำรถเขำ้มำอ่ำน ท ำควำมเขำ้ใจ และปฏบิตัติำมขอ้ตกลงดงักล่ำว 
20. ผูใ้ชบ้รกิำร ไดอ้่ำนและท ำควำมเขำ้ใจขอ้ตกลงนี้แลว้ เหน็ชอบทุกประกำร ผูใ้ชบ้รกิำรจงึใชบ้รกิำรของผูใ้หบ้รกิำร 
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นโยบายความเป็นส่วนตวั : Privacy Policy 
การเกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

1. ในกำรสมคัรสมำชกิหรอืท ำรำยกำรค ำสัง่ซือ้ เพือ่ควำมสะดวกในกำรใหบ้รกิำร ทำงเวบ็ไซตจ์งึไดจ้ดัเกบ็รวบรวม
ขอ้มลูสว่นบุคคลของท่ำนไว ้เช่น ชื่อ-สกุล , ชื่อบรษิทั , ทีอ่ยู่ , หมำยเลขโทรศพัท ์, อเีมล เป็นตน้ 

2. นอกจำกนัน้ เพือ่ส ำรวจควำมนิยมในกำรใชบ้รกิำร อนัจะเป็นประโยชน์ในกำรน ำสถติไิปใชใ้นกำรปรบัปรุง
คุณภำพในกำรใหบ้รกิำร ทำงบรษิทัจงึไดจ้ดัเกบ็ขอ้มลูของท่ำนเพิม่เตมิ ไดแ้ก่ หมำยเลขไอพ ี(IP Address) 
ชนิดของโปรแกรม Browser บนัทกึหน้ำเวบ็ทีท่่ำนเขำ้ชม 

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 

1. บรษิทัจะใชข้อ้มลูสว่นบุคคลของท่ำนเพยีงเท่ำทีจ่ ำเป็น เช่น ชื่อ และทีอ่ยู่ เพือ่ใชใ้นกำรตดิต่อ ใหบ้รกิำร 
ประชำสมัพนัธ ์หรอืใหข้อ้มูลขำ่วสำรต่ำงๆทีเ่กีย่วขอ้งเท่ำนัน้ 

2. บรษิทัขอรบัรองว่ำจะไม่น ำขอ้มลูสว่นบุคคลของท่ำนไปขำยหรอืเผยแพร่ใหก้บับุคคลภำยนอกโดยเดด็ขำด 
3. ในกรณีทีบ่รษิทัไดว้่ำจำ้งหน่วยงำนอื่นเพือ่ใหด้ ำเนินกำรเกีย่วกบัขอ้มลูสว่นบุคคลของท่ำน เช่น กำรจดัพสัดุ

ไปรษณีย ์กำรวเิครำะหเ์ชงิสถติใินกจิกำร เรำไดก้ ำหนดใหห้น่วยงำนเหล่ำนัน้เกบ็รกัษำควำมลบัและควำม
ปลอดภยัของขอ้มลูสว่นบุคคลของท่ำน และก ำหนดขอ้หำ้มมใิหม้กีำรน ำขอ้มลูสว่นบุคคลดงักล่ำวไปใช้
นอกเหนือจำกกจิกรรมหรอืกจิกำร 

สิทธิในการควบคมุข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

ท่ำนสำมำรถก ำหนดดว้ยตนเองว่ำท่ำนตอ้งกำรรบัหรอืไม่รบัขอ้มลูใดๆ โดยกำรตัง้ค่ำผ่ำนระบบสมำชกิ 

การรกัษาความปลอดภยัส าหรบัข้อมูลส่วนบุคคล 

เพือ่ควำมปลอดภยัของขอ้มูลของท่ำนทำงบรษิทัจงึจดัท ำเวบ็ไซตท์ุกหน้ำ โดยใช ้SSL Protocal นอกจำกนี้ยงัก ำหนด
สทิธิก์ำรเขำ้ถงึขอ้มลูเฉพำะผูเ้กีย่วขอ้งเท่ำนัน้  
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ข้อตกลงระดบัการให้บริการ 
SLA 99.9% Uptime Guarantee 

ค าอธิบาย Service Level Agreement (SLA) Uptime Guarantee ของระบบ (Computer System and Network) หำก
ค ำนวณจำก 100% ของ Uptime ใน 1 ปี หรอื คดิที ่518,400 นำท ีหรอื 43,200 นำทตี่อเดอืน ดงันัน้ทุกๆ 0.1% ของ 
Downtime มคี่ำเท่ำกบั 9 ชัว่โมงต่อปี ดงันัน้ SLA uptime guarantee 99.9% หมำยถงึ ใน 1 ปียอมใหร้ะบบสำมำรถเกดิ 
Downtime ได ้9 ชัว่โมง ทัง้นี้หำก SLA ไม่ถงึเกณฑ ์99.9% ทำงเรำจะท ำกำรชดเชยดว้ยกำรเพิม่จ ำนวนวนัในกำร
ใหบ้รกิำร โดยนบัจำกวนัหมดอำยุเดมิของสญัญำบรกิำร ตำมตำรำงต่อไปนี้ 
 

SLA Uptime Guarantee จ านวนวนัท่ีชดเชย  
น้อยกว่ำ 99.9% ถงึ 99.0% 3 วนั 
น้อยกว่ำ 99.0% ถงึ 95.0% 7 วนั 

น้อยกว่ำ 95.0% 15 วนั 

หมายเหตุ: 

1. ผูใ้ชบ้รกิำรจะตอ้งขอรบัวนัชดเชยโดยกำรตดิต่อทำง support@smilehost.asia ภำยใน 15 วนันบัจำกทีเ่กดิ
ปัญหำหรอืไม่สำมำรถใชง้ำนได ้หำกไม่แจง้ภำยในเวลำทีก่ ำหนด ทำงเรำขอสงวนสทิธิไ์ม่อนุมตักิำรชดเชย
ดงักล่ำว 

2. จ ำนวนวนัชดเชยนี้ไม่สำมำรถเปลีย่นเป็นจ ำนวนเงนิได ้
3. ขอ้ยกเวน้ของ SLA มดีงันี้  

• Downtime ทีเ่กดิจำกกำรปรบัปรุงระบบ (Maintenance) ซึง่จะมกีำรแจง้แผนก ำหนดเวลำทีแ่น่นอน 
• Downtime ทีเ่กดิจำกกำรเปลีย่น hardware บำงสว่นทีเ่สยีหำยโดยเร่งด่วน  
• Downtime ทีเ่กดิจำกควำมผดิพลำดของ Script หรอื กำรถูกโจมตทีีเ่กดิจำกช่องโหว่ของโปรแกรมของ

ผูใ้ชบ้รกิำร 
• Downtime ทีเ่กดิจำกกำรรอ้งขอใหด้ ำเนินกำรของผูใ้ชบ้รกิำร 
• Downtime อนัเกดิจำกควำมผดิพลำดของระบบหลกัของศูนยข์อ้มลู (IDC) หรอื ระบบกำรสือ่สำรของ

ประเทศ 

 
 
 
 

mailto:support@smilehost.asia
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การแบ่งล าดับความส าคัญและผลกระทบของปัญหาต่อการใช้งาน (Severity Level) 
 

ล าดบัความส าคญั /Severity Level รายละเอียด / Description 

1. Critical Service Outage 

เซริฟ์เวอรท์ีใ่หบ้รกิำรหยุดท ำงำน หรอืระบบงำนหลกัไม่
สำมำรถท ำงำนได ้ระบบกำรท ำงำนหลกัขดัขอ้ง สง่ผลกระทบ
กบัผูใ้ชบ้รกิำรโดยรวมของทัง้หมด (กระทบต่อผูใ้ชง้ำนมำกกว่ำ 
50% ของระบบ) 

2. Major Functionality 

องคป์ระกอบส ำคญัของระบบเกดิควำมบกพร่องสง่ผลกระทบ
ต่อกำรใชง้ำนบำงฟังกช์ัน่ ระบบหลกัยงัใชไ้ดอ้ยู่แต่สง่ผล
กระทบกบัผูใ้ชบ้รกิำรเป็นบำงกลุ่ม (กระทบต่อผูใ้ชง้ำนน้อย
กว่ำ 50% ของระบบ 

3. Minor Functionality 

องคป์ระกอบทีบ่ำงสว่นของระบบเกดิกำรขดัขอ้ง สง่ผลกระทบ
ต่อกำรท ำงำนของบำงฟังก์ชัน่กำรใชง้ำน (ระบบงำนสนับสนุน) 
สง่ผลกระทบเป็นรำยบุคคล โดยสว่นงำนอื่นๆ ของบุคคลอื่นยงั
สำมำรถใชง้ำนไดต้ำมปกต ิ

4. General Usage Questions 
ปัญหำกำรใชง้ำนทัว่ไป (Support Request) ค ำแนะน ำในกำร
ใชง้ำน กำรตัง้ค่ำกำรเชื่อมต่อ อุปกรณ์ 

 
 

ระยะเวลาการตอบสนอง ( Initial Response Target Times)  

ล าดบัความส าคญั / Severity Level ระยะเวลาการตอบสนอง / Response Target Times 
1. Critical Service Outage 30 นำท ี
2. Major Functionality 1 ชัว่โมง 
3. Minor Functionality 4 ชัว่โมง 
4. General Usage Questions 8 ชัว่โมง 

ระยะเวลำกำรตอบสนอง (Initial Response Target Times) หมำยถงึ ระยะเวลำทีท่ำงทมีงำนจะประสำนงำนหน่วยงำนที่
เกีย่วขอ้ง เพือ่แกปั้ญหำดงักล่ำว 
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การคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล : PDPA 
เรำใหค้วำมส ำคญัต่อควำมเป็นสว่นตวัและควำมปลอดภยัของขอ้มลู จงึเลอืกใชศู้นยข์อ้มลู หรอื Data Center ทีม่ี
มำตรฐำนดำ้นควำมปลอดภยั และเจำ้หน้ำทีท่ีค่่อยตรวจสอบตลอด 24 ชัว่โมงทุกวนั เพือ่ใหแ้น่ใจถงึกำรรกัษำควำมลบั 
ควำมถูกตอ้ง และควำมพรอ้มใชง้ำนของขอ้มลูของลูกคำ้ของเรำ 

ศูนยข์อ้มลู หรอื Data Center ทีเ่รำเลอืกใช ้ตอ้งผ่ำนกำรรบัรองดำ้นควำมปลอดภยัระดบัโลกไม่ว่ำจะเป็น ISO 27001, 
PCI DSS Level 1 และ SOC 1, 2 และอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง ซึ่งมำตรกำรทำงเทคนิคและควำมปลอดภยัขององคก์รเหล่ำนี้
ไดร้บักำรตรวจสอบโดยผูป้ระเมนิอสิระภำยนอก และออกแบบมำเพือ่ป้องกนักำรเขำ้ถงึโดยไม่ไดร้บัอนุญำตหรอืกำร
เปิดเผยขอ้มลูของลูกคำ้ ท่ำนสำมำรถดรูำยละเอยีดของศูนยข์อ้มลู และกำรรบัรองมำตรฐำน ดงัต่อไปนี้ 

• CS LOXINFO - ISO 9001, ISO 27001 , ISO 20000 
• NT Data Center - ISO/IEC 27001, ISO/IEC 20000-1, ISO 22301, CSA-STAR 
• INET Data Center - ISO 27001 :2013, ISO/IEC 20001:2011 , ISO 22301:2012 
• Princeton Digital Group (SG1) - SOC 1 Type II , SOC 2 Type II , ISO 27001 , TVRA 
• Equinix (SY5) - ISO 27001 , SOC 1 Type II , SOC 2 Type II , PCI DSS 
• CoreSite (SV7) - ISO 27001 , PCI-DSS , SOC 1 Type II , SOC 2 Type II , HIPAA 
• CoreSite (NY2) - ISO 27001 , PCI-DSS , SOC 1 Type II , SOC 2 Type II , HIPAA , NIST 800-53 
• Volta (London) - ISO 9001 , ISO 14001 , ISO 14644-8 , ISO 27001 , PCI-DSS , OHSAS 18001 , PAS 

99 
• Interxion (Germany) - ISO 9001 , ISO 14001 , ISO 22301 , ISO 27001 , ISO 50001 , SOC 2 Type II , 

PCI-DSS 
• Interxion (Amsterdam) - ISO 9001 , ISO 22301 , ISO 27001 , SOC 2 Type II , PCI-DSS 

พระรำชบญัญตัวิ่ำดว้ยกำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล พ.ศ. 2562 หรอื Personal Data Protection Act (PDPA) ไดร้ะบุ
ขอ้ก ำหนดส ำหรบักำรเกบ็รวบรวม กำรรกัษำควำมปลอดภยั กำรใชง้ำน กำรเปิดเผย กำรถ่ำยโอน และกำรจดักำรใน
ลกัษณะอื่นๆ ของขอ้มลูสว่นบุคคลเอำไว ้และไดจ้ ำแนกควำมแตกต่ำงระหว่ำงผูค้วบคุมขอ้มลูและผูป้ระมวลผลขอ้มลู
เอำไวด้งันี้ 

• ผูค้วบคุมขอ้มลู คอื บุคคลผูก้ระท ำกำรตดัสนิใจเกี่ยวกบักำรเกบ็รวบรวม กำรใช ้และกำรเปิดเผยขอ้มลูสว่น
บุคคล 

• ผูป้ระมวลผลขอ้มลู คอื บุคคลผูก้ระท ำกำรประมวลผลขอ้มลูในนำมของหรอืตำมค ำสัง่ของผูค้วบคุมขอ้มลู ใน
ระดบัทีส่งูขึน้ หน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบหลกับำงประกำรของผูค้วบคุมขอ้มลู ไดแ้ก่ 

o กำรเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคลดว้ยควำมยนิยอมจำกเจำ้ของขอ้มลูเท่ำนัน้ และแจง้ใหเ้จำ้ของขอ้มลู
ทรำบถงึกำรเกบ็รวมรวมขอ้มลูของตน (เวน้แต่จะไดร้บักำรยกเวน้) 

http://dccloud.csloxinfo.com/th/co-location04/
https://www.ntplc.co.th/Product/digital
https://www.inet.co.th/services.php
https://princetondg.com/locations/sg1/
https://www.equinix.fi/locations/asia-colocation/australia-colocation/sydney-data-centers/sy5/
https://www.coresite.com/data-center/sv7-santa-clara-ca
https://www.coresite.com/data-center/ny2-secaucus-nj
https://www.voltadatacentres.com/why-volta/
https://www.interxion.com/locations/europe/frankfurt
https://www.interxion.com/locations/europe/amsterdam
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o กำรน ำมำตรกำรดำ้นควำมปลอดภยัทีม่คีวำมเหมำะสมมำใชง้ำนเพือ่ป้องกนัขอ้มลูสว่นบุคคลจำกกำร
เปิดเผยขอ้มลูโดยไม่ไดร้บัอนุญำต 

o กำรใชแ้ละเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลเฉพำะส ำหรบัวตัถุประสงคซ์ึง่เจำ้ของขอ้มลูใหก้ำรยนิยอมเท่ำนัน้ 
o กำรตอบรบัต่อสทิธิข์องเจำ้ของขอ้มลู ไดแ้ก่ สทิธิใ์นกำรเขำ้ถงึและเชื่อมโยงกบัขอ้มลูสว่นบุคคล และกำร

รอ้งขอใหม้กีำรลบขอ้มลูสว่นบุคคลของตน 
o กำรถ่ำยโอนขอ้มลูสว่นบุคคลออกนอกประเทศไทยดว้ยควำมยนิยอมจำกเจำ้ของขอ้มลูเท่ำนัน้ เวน้แต่จะ

มกีำรบงัคบัใชข้อ้บงัคบัตำมกฏหมำยอื่นๆ 

เนื่องจำกเรำ ไม่สำมำรถมองเหน็หรอืรบัทรำบเกี่ยวกบัสิง่ทีลู่กคำ้อปัโหลดไปเซริฟ์เวอรข์องเรำได ้รวมทัง้ไม่สำมำรถ
ทรำบไดว้่ำขอ้มลูดงักล่ำวถอืว่ำอยู่ภำยใต ้PDPA หรอืไม่ ลูกคำ้จงึตอ้งรบัผดิชอบต่อกำรปฏบิตัติำม PDPA และ
กฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งเอง เมื่อคุณจดัเกบ็และประมวลผลขอ้มลูสว่นตวัโดยใชบ้รกิำรของเรำจะอยู่ในรปูแบบ "ควำม
รบัผดิชอบร่วมกนั" ดงันี้ 

ความรบัผิดชอบของเรา – เรำรบัผดิชอบในกำรปกป้องโครงสรำ้งพืน้ฐำนทำงกำยภำพ ประกอบดว้ยฮำรด์แวร ์และ
เครอืขำ่ย , กำรระบบรกัษำควำมปลอดภยัทำงกำยภำพ , กำรเขำ้ถงึทำงกำยภำพ เช่น กำรเขำ้ถงึเครื่องเซริฟ์เวอร์ 

ความรบัผิดชอบของลูกค้า – ลูกคำ้มคีวำมรบัผดิชอบและตอ้งจดักำรซอฟตแ์วร ์แพลตฟอรม์ แอปพลเิคชัน่ของตนเอง 
แอปพลเิคชนัอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ดว้ยกำรอปัเดตและแพตชก์ำรรกัษำควำมปลอดภยั กำรเขำ้รหสัทีเ่หมำะสม รวมทัง้กำร
ก ำหนดค่ำไฟรว์อลลเ์พือ่รกัษำควำมปลอดภยัทีจ่ ำเป็นทัง้หมดและท ำหน้ำทีจ่ดักำรดว้ยตวัเอง โดยลูกคำ้เป็นฝ่ำยเขำ้ถงึ
ต ำแหน่งขอ้มลูเพือ่จดัเกบ็และเรยีกใชข้อ้มลู ลูกคำ้ตอ้งรบัผดิชอบกำรจดักำรขอ้มลูของตน รวมถงึรบัผดิชอบในกำรกำร
ส ำรองขอ้มลูไวภ้ำยนอกบรกิำรของเรำ เพือ่ควำมปลอดภยัของขอ้มลูดว้ย 

ใครสามารถเขา้ถงึเนือ้หาของลกูคา้ไดบ้า้ง 

ลูกคำ้จะคงสทิธิใ์นกำรเป็นเจำ้ของและกำรควบคุมเนื้อหำลูกคำ้ของตน และสำมำรถเลอืกไดว้่ำบรกิำรของเรำ บรกิำรใดจะ
ท ำหน้ำทีป่ระมวลผล จดัเกบ็ และเป็นโฮสตใ์หก้บัเนื้อหำลูกคำ้ของตน เรำไม่มคีวำมสำมำรถในกำรมองเหน็เน้ือหำของ
ลูกคำ้ และจะไม่เขำ้ถงึหรอืใชง้ำนเนื้อหำของลูกค้ำ เวน้แต่เพือ่กำรใหบ้รกิำรทีลู่กคำ้เลอืก หรอืเมื่อจ ำเป็นต่อกำรปฏบิตัิ
ตำมกฎหมำยหรอืค ำสัง่ทำงกฎหมำยทีผ่กูมดั 

• ก ำหนดไดว้่ำจะเกบ็เนื้อหำไวท้ีใ่ด ตวัอย่ำงเช่น ประเภทของพืน้ทีจ่ดัเกบ็และต ำแหน่งทีต่ ัง้ทำงภูมศิำสตรข์อง
พืน้ทีจ่ดัเกบ็ 

• ควบคุมรปูแบบของเนื้อหำ ตวัอย่ำงเช่น ขอ้ควำมธรรมดำ แบบปกปิด ไม่ระบุชื่อ หรอืเขำ้รหสั 
• จดักำรกำรควบคุมกำรเขำ้ถงึอื่นๆ เช่น กำรจดักำรกำรเขำ้ถงึขอ้มลูประจ ำตวัและขอ้มลูรบัรองควำมปลอดภยั 
• กำรเลอืกกำรใชง้ำน SSL, Firewall และมำตรกำรดำ้นควำมปลอดภยัของเครอืข่ำยอื่นๆ เพือ่ป้องกนักำรเขำ้ถงึที่

ไม่ไดร้บัอนุญำต 
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การร้องเรียน : Complain 
ช่องทำงส ำหรบัรอ้งเรยีนเวบ็ไซตข์องลูกคำ้ทีท่ ำผดิกฎหมำยหรอืละเมดิขอ้ตกลงกำรใชบ้รกิำร โดยมขีัน้ตอนกำรรอ้งเรยีน
และนโยบำยดงันี้ 

1. กรอกขอ้มลูทีต่อ้งกำรรอ้งเรยีน , แนบหลกัฐำนประกอบกำรรอ้งเรยีน , แจง้ URL ทีก่ระท ำผดิ ไดท้ี ่
https://www.login.in.th/submitticket.php?step=2&deptid=7 

2. เพือ่เป็นกำรคุม้ครองสทิธขิองผูร้อ้งเรยีนหรอืผูท้ีใ่หข้อ้มลูทีก่ระท ำโดยเจตนำสุจรติ ทำงบรษิทัจะปกปิดชื่อ ทีอ่ยู่ 
หรอืขอ้มลูใดๆ ไวเ้ป็นควำมลบั โดยจ ำกดัเฉพำะผูร้บัผดิชอบในกำรด ำเนินกำรตรวจสอบเท่ำนัน้ เวน้แต่เป็นกำร
เปิดเผยตำมหน้ำทีท่ีก่ฎหมำยก ำหนด 

3. ทำงบรษิทัจะเป็นผูพ้จิำรณำเรื่องรอ้งเรยีนทีไ่ดร้บัทนัท ีและแจง้ใหห้น่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งด ำเนินต่อ โดยจะแจง้
ควำมคบืหน้ำเป็นระยะตำมควำมเหมำะสม 

 

ช่องทางการติดต่อ/แจ้งปัญหาการใช้งาน 
(Contact & Support Center) 

สามารถติดต่อได้ 3 ช่องทางดงัน้ี 

1. Submit Ticket ผ่ำนทำงแบบฟอรม์ในหน้ำเวบ็ไซต ์https://www.login.in.th/submitticket.php?step=2&deptid=2 
2. E-mail ฝ่ำยบรกิำรลูกคำ้ support@smilehost.asia cloud@gocloud.cloud  

3. โทรศพัท์ 
• 02 107 4127 

4. Social Network 
• https://www.facebook.com/SmileHostGoCloud  
• Line Official ID : @cc021074127 

https://www.login.in.th/submitticket.php?step=2&deptid=7
https://www.login.in.th/submitticket.php?step=2&deptid=2
mailto:support@smilehost.asia
mailto:cloud@gocloud.cloud
https://www.facebook.com/SmileHostGoCloud
https://lin.ee/ABfkHNd

