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การให้บริการและเงื่อนไขการให้บริการเครื่องแม่ข่ายเสมือน
1.ความเป็นมาและคานิยาม
ผู้ให้บริการ (Provider) หมายถึง ฝ่ายระบบเครื่องแม่ข่าย ส่วนงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศ
สานักบริการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผู้ใช้บริการ (Customer or User) หมายถึง บุคคลหรือหน่วยงานผู้ซึ่งได้ตกลงทาสัญญาตามเอกสาร
ใช้บริการเครื่องแม่ข่ายเสมือนกับผู้ให้บริการ
เครื่ อ งแม่ ข่ า ยเสมื อ น (Virtual Private Server) หมายถึง บริการเครื่องแม่ข่ ายซึ่ง มี คุณ สมบั ติ
เสมือนใช้งานเครื่องแม่ข่ายจริง โดยเครื่องบริการดังกล่าวเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันบนเครื่องแม่ข่ายจริง
ระบบปฎิบัติการ (Operating System) หมายถึง ตัวกลางทาหน้าที่ระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
เป็นซอฟต์แวร์ระบบทาหน้าที่ควบคุมการทางานของเครื่องหรืออุปกรณ์ ควบคุมหรือสั่งการให้อุปกรณ์ทางาน
ควบคุมการทางานของซอฟต์แวร์ให้บริการ
อุปกรณ์เครื่องให้บริการ (Hardware) หมายถึง อุปกรณ์ที่ประกอบขึ้นเป็นเครื่องให้บริการแม่ข่าย
เสมือน เพื่อใช้ในการรับข้อมูลเข้า ประมวลผล ส่งข้อมูลออก และทาการจัดเก็บข้อมูล
ส่วนชุดคาสั่งหรือซอฟต์แวร์ (Software) หมายถึง โปรแกรมที่ติดตั้งทาหน้าเฉพาะเพื่อให้บริการแก่
ผู้ใช้งานในการดาเนินงาน
2.การให้บริการด้านอุปกรณ์เครื่องให้บริการ
เพื่อให้ บ ริ การเครื่ องแม่ข่ายเสมือนนั้นเป็นไปได้อย่างมีประสิ ทธิภ าพ ทั่ว ถึงและเหมาะสม ทางผู้
ให้บริการจึงได้กาหนดมาตรฐานด้านอุปกรณ์เครื่องให้บริการ เหมาะสมต่อการใช้งานโดยแบ่ง โดยแบ่งตาม
ขนาดอุปกรณ์ดังต่อไปนี้
CPU
RAM
DISK
Network Interface Data Transfer Public IP
2 core 2 GB
50 GB
1:1000 Mbps (Share)
Unlimited
1
2 core 4 GB
50 GB
1:1000 Mbps (Share)
Unlimited
1
3 core 8 GB
50 GB
1:1000 Mbps (Share)
Unlimited
1
4 core 8 GB
50 GB
1:1000 Mbps (Share)
Unlimited
1
ตาราง 1.1 อุปกรณ์เครื่องให้บริการแม่ข่ายเสมือน
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3.การให้บริการระบบปฏิบัติการ
การให้บริการเครื่องแม่ข่ายเสมือน ทางผู้ให้บริการสามารถให้บริการติดตั้งระบบปฎิบัติการ ตามความ
ต้องการพัฒนาระบบของผู้ใช้บริการ โดยระบบปฏิบัติการที่ให้บริการนั้นอยู่ภายใต้ใบอนุญาตตามกฏหมายซึ่ง
ระบบปฏิบัติการที่ให้บริการแสดงในตารางดังต่อไปนี้
Operating System
Version
Microsoft Windows
2008 R2, 2012 R2 : Datacenter or Enterprise
Linux
Centos, Debian, SUSE, FreeBSD, Ubuntu
ตาราง 1.2 ระบบปฎิบัติการที่รองรับการให้บริการเครื่องแม่ข่ายเสมือน
***หมายเหตุระบบปฏิบัติการวินโดว์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงรุ่นตามใบอนุญาตที่ทางสถาบันมี
***หมายเหตุระบบปฏิบัติการแบบเปิดเผยชุดรหัสหรือลินุกส์ เป็นรุ่นปัจจุบัน ณ วันที่ติดตั้ง
4.การให้บริการส่วนชุซอฟต์แวร์
การให้ บ ริ ก ารส่ ว นซอฟต์ แ วร์ เ พื่ อ ใช้ ใ นการพั ฒ นา แสดงผลผ่ า นโปรแกรมเว็ บ เบราว์ เ ซอร์ ข อง
ผู้ใช้บริการ โดยเครื่องบริการแม่ข่ายเสมือน สามารถให้บริการได้ดังตามตารางต่อไปนี้
Operating System HTTP Service Database Service Programing Language Support
Microsoft Windows - IIS
- MS SQL
- ASP .NET Framework
- Apache
- MySQL
- PHP
- NGINX
- MariaDB
LINUX
- Apache
- MySQL
- PHP
- NGINX
- MariaDB
- JSP
- TOMCAT
- PostgreSQL
- MongoDB
ตาราง 1.3 การให้บริการส่วนชุดคาสั่ง
5.เงื่อนไขการให้บริการเครื่องแม่ข่ายเสมือน
5.1 ผู้ให้บริการมีหน้าที่เตรียมเครื่องแม่ข่ายเสมือน ให้พร้อมใช้งาน เพื่อส่งมอบให้ผู้ใช้บริการในครั้งเแรก
เท่านั้น หลังส่งมอบ ผู้ใช้บริการต้องบริหาร จัดการ และดูแลเครื่องแม่ข่ายเสมือนตนเอง โดยต้องมี
ผู้รับผิดชอบเครื่องและ/หรือ หากผู้ใช้บริการไม่สามารถดูแลหรือไม่มีผู้ดูแล สามรถขอความช่วยเหลือ
จากผู้ให้บริการได้ในบางกรณีเท่านั้น
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5.2 ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์การให้บริการและตรวจสอบการใช้งาน ในกรณีที่ผู้ใช้บริการรับส่งข้อมูลมาก
ผิ ดปกติ ซึ่งส่ งผลกระทบในทางเสียหายกับผู้ให้ บริการรายอื่น โดยผู้ ใช้บริการไม่มีสิทธิ์เรียกร้อง
ค่าเสียหายใดๆ จากผู้ให้บริการ
5.3 ผู้ใช้บริการต้องไม่กระทาการใดๆ ที่ส่งผลกระทบกับเครื่องให้บริการและทรัพยากรที่มีอยู่ของเครื่อง
ให้บริการ อาทิเช่น การใช้งาน CPU อย่างเกินขอบเขต หรือการใช้โปรแกรมใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อ
การทางานของระบบของผู้ อื่น การตรวจพบการกระทาดังกล่ าว ผู้ ให้ บริการจะดาเนินการตาม
เห็นสมควร โดยผู้ใช้บริการไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้ให้บริการได้ และผู้ใช้บริการยัง
ต้องรับผิดชอบต่อความผิดที่เกิดขึ้น
5.4 ผู้ใช้บริการยินยอมให้ผู้ให้บริการ ลงส่วนชุดคาสั่งที่ใช้ในการจัดการเครื่ องให้บริการ เพื่อจัดการและ
ดูแลสถานภาพของเครื่องให้บริการ
5.5 ลิขสิทธิ์ระบบปฏิบัติการและลิขสิทธิ์ส่วนชุดคาสั่งในเครื่องให้บริการแม่ข่ายเสมือนถือเป็นลิ ขสิ ทธิ์
และผู้ ให้ บ ริ การไม่อนุ ญาให้ ผู้ ใช้บ ริการนาชุดคาสั่ งเหล่ านี้ ไปจาหน่าย หรือนาไปให้ ผู้ อื่นใช้ไม่ ว่ า
ชุดคาสั่งนั้นจะได้รับการดัดแปลงหรือไม่
5.6 ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบและไม่รับบริหาร จัดการ และดูแลส่วนชุดคาสั่งที่ผู้ใชช้บริการนามาติดตั้ง
เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ผู้ให้บริการจัดให้ และผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ส่วนชุดคาสั่งที่
ผู้ใช้บริการติดตั้งนั้นส่งผลทาให้เครื่องบริการแม่ข่ายเสมือนทางานไม่ปกติ หรือไม่สามารถทงานได้
5.7 ผู้ใช้บริการที่ได้รับสิทธิขั้นสูงในการเข้าถึงระบบ เช่น root หรือ administrator จะต้องดูแลรักษา
สิทธิ์ และผู้ใช้ต้องบริหาร จัดการ และดูแลเครื่องบริการแม่ข่ายเสมือนด้วยตนเอง ผู้ให้บริการจะไม่
รับผิดชอบในกรณีที่เครื่องให้บริการเกิดปัญหา
5.8 ผู้ให้บริการ ให้บริการตามข้อกาหนดทั่วไปและจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือความเสียหาย
ข้อมูลของผู้ ใช้บริการ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น การสารองข้อมูลที่ผู้ให้บริการจัดทาไว้นั้น จะไม่มีการ
รับรองความครบถ้วน และถูกต้องของข้อมูล ทั้งนี้ข้อมูลต่างๆทั้งที่ผู้ใช้บริการได้นาขึ้นเครื่องให้บริการ
และข้อมูลที่มีเพิ่มเติมอันเนื่องมาจากผู้ใช้บริการได้นาเนินไว้ เช่น อิเล็ กทรอนิกส์เมล์ หรือฐานข้อมูล
ต่างๆ ถือว่าเป็นหน้าที่ของผู้ใช้บริการในการดูแลและรักษาหลัก ทางผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบใดๆ
ต่อการเสียหายของข้อมูลดังกล่าว โดยใช้บริการสามารถสารองข้อมูลด้วยตัวเอง โดยผ่าน SSH หรือ
ผ่ านระบบจั ดการฐานข้ อ มูล ที่ ผู้ ใ ห้ บริ ก ารจั ดเตรี ยมให้ และขอให้ ดาเนิ นการส ารองข้ อ มูล อย่ า ง
สม่าเสมอ
5.9 ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบในเรื่อง ระบบที่ไม่สามารถให้บริการได้เนื่องจากปัญหาระบบเครือข่าย
อุปกรณ์เครื่องให้บริการ ระบบชุดคาสั่ง อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอกเหนือการควบคุม ซึ่ง
จะแจ้งให้ผู้รับบริการทราบและจะหาทางดาเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป

SD-17-SS-01

5.10 ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการ ใช้เครื่องบริการแม่ข่ายเสมือนดาเนินการใดๆ เกี่ยวกับการกระทาความผิดทาง
กฎหมายทุกชนิด โดยเฉพาะการละเมิอลิขสิทธิ์ เว็บไซต์ให้บริการเกี่ยวกับการดาร์วโหลดแฟ้มข้อมูลที่
ผิดกฎหมาย ทั้งที่ถูกต้องตามกฎหมาย และผิดกฎหมายทุกประเภท
5.11 ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการทาเว็บไซต์ที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทาความผิดต่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
หรือกระทาที่ขัดต่อจารีต ประเพณี ขนบทาเนียม และศีลธรรมของประเทศไทย เว็บไซต์เกี่ยวกับการ
พนันทุกชนิด หรือเว็บไซต์ที่มีเนื้ อหาไปทางลามก อนาจาร หรือการขายบริการทางเพศ รวมถึง
เว็บไซต์ที่มีลิงค์ไปยังเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับสื่อลามกอนาจารทุกประเภท หากเกิดการฟ้องร้องเรียก
ค่าเสียหาย ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ทางผู้ให้บริการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น
5.12 ข้อตกลงการให้บริการอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยผู้ให้บริการจะแจ้งให้ทราบหลังจากนามาใช้ภายใน 30
วัน นับตั้งแต่วันเริ่มเปลี่ยนแปลงข้อตกลงการให้บริการ
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แบบฟอร์มกำหนดกำรติดตั้งเครื่องบริกำร VPS
เลขที่ : ………………......……
วันที่ : ……………………
เพื่อให้เครื่องแม่ข่ายให้บริการเว็บไซต์ของหน่วยงานภายในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง ดาเนินได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและง่ายต่อการติดตาม ดังนั้นผู้ให้บริการจึงได้จัดทา
เอกสารฉบั บ นี้ ขึ้ น เพื่ อ เป็ น การเก็ บ ข้ อ มู ล เพื่ อ ใช้ ใ นการติ ด ตั้ง ซอฟต์ แ วร์ใ ห้ แ ก่ เครื่ อ งให้ บริ ก าร VPS โดย
ดาเนินการกรอกข้อมูลเกี่ยวกับ ทรัพยากรณ์โครงสร้างเครื่องให้บริการ ซอฟต์แวร์ ภาษาที่ใช้ในการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูล โครงร่างซอฟต์แวร์ เพื่อให้สภาพแวดล้อมของระบบมีความเหมาะสมต่อการให้บริการเว็บไซต์
หรือเว็บแอพพลิเคชันของหน่วยงาน และทาให้ ง่ายแก่การวิเคราะห์ดูแลตรวจสอบระบบ โดยผู้ดูแลที่ได้รับ
หน้าที่หรือผู้เกี่ยวข้อง

โครงสร้ำงด้ำนทรัพยำกรณ์ของเครื่องให้บริกำร
ลำดับ
1.
2.
3.
4.

รำยกำร
ขนำด/จำนวน
หน่วยประมวลผล (CPU)
หน่วยความจาหลัก (RAM)
หน่วยความจาสารอง (HDD)
ส่วนติดต่อเครือข่าย (NIC)

ผลกำรติดตั้ง

หมำยเหตุ

ระบบปฎิบัติกำร
ลำดับ รำยกำร
เวอร์ชัน
1.
Microsoft Windows Server
2.
Linux
CenOS/Debian/Ubuntu/FreeBSD/SESE
3.
ETC.
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ผลกำรติดตั้ง

ผลกำรทดสอบ
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ซอฟต์แวร์เว็บเซิร์ฟเวอร์
ลำดับ
1.
2.
3.
4.
5.

Web-Server Engine
Apache
NginX
GlassFish
Tomcat
ETC.

เวอร์ชัน

ผลกำรติดตั้ง

ผลกำรทดสอบ

หมำยเหตุ

ภำษำพัฒนำเว็บไซต์หรือเว็บแอพพลิเคชัน
ลำดับ
1.
2.
3.
4.
5.

ภำษำ
HTML
PHP
JSP
Python
ETC.

เวอร์ชัน

ผลกำรติดตั้ง

ผลกำรทดสอบ

หมำยเหตุ

ระบบฐำนข้อมูล
ลำดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

DBMS (DB-Engine) เวอร์ชัน
MySQL
MariaDB
Oracle
PostgreSQL
MongoDB
OrientDB
ETC.

ผลกำรติดตั้ง
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ผลกำรทดสอบ

หมำยเหตุ
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โครงร่ำงซอฟต์แวร์ (Framework)
ลำดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Framework
Laravel
Symfony
CodeIgniter
CakePHP
Zend
Yii
ETC.

เวอร์ชัน

ผลกำรติดตั้ง

ผลกำรทดสอบ

หมำยเหตุ

บันทึกผลกำรปฎิบัติงำนและเอกสำรส่งมอบให้แก่ผู้ใช้บริกำร
จากการปฎิบัติงานตามแบบฟอร์มกาหนดการติดตั้งเครื่องบริการ VPS ลงวันที่......เดือน................พ.ศ
........................... ผู้ปฎิบัติงาน(นาย/นาง/นางสาว).............................................................. ได้ดา เนินการตาม
ข้ อ ก าหนดและร้ อ งขอของผู้ ข อใช้ บ ริ ก ารเป็ น ที่ เ รี ย บร้ อ ยแล้ ว จึ ง ส่ ง เอกสารฉบั บ นี้ แก่ ( นาย/นาง/
นางสาว)............................................................สังกัดคณะ/หน่วยงาน............................................ ในวันที่ .....
เดือน................ พศ. ............ ซึ่งเป็ น ผู้ ได้รับอานาจหรือขอใช้บริการตามเอกสารบันทึกข้อความ โดยมี
รายละเอียดในการเข้าใช้งานเครื่องให้บริการ VPS โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
General Information
IP :
…………………………………………………………………………………………………………………….
Domain Name : …………………………………………………………………………………………………………………….
Secure Shell(SSH) Service or Windows Remote Desktop(RDP) Information
SSH UserName : …………………………………………………………………………………………………………………….
SSH Password : …………………………………………………………………………………………………………………….
Database Information
DB Username : …………………………………………………………………………………………………………………….
DB Password :
…………………………………………………………………………………………………………………….
สิทธิของชื่อผู้ใช้งานในระบบนี้จะมีสิทธิเทียบเท่าผู้ใช้งานสูงสุดสามารถเข้าถึงและแก้ไขไฟล์ในระบบได้
ทั้งหมด ฉนั้นควรเก็บรักษาชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านเป็นความลับไม่เปิดเผยแก่ผู้อื่นที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่าง
เด็ดขาด และถือว่าการส่งมอบชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านทางผู้ปฎิบัติงานสิ้นสุดจากการดูแลเครื่องให้บริการไม่
สามารถเข้าสู่เครื่องให้บริการดังกล่าวได้ ตามเงื่อนไขการให้บริการ
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