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ข้อตกลงการใช้บริการ
บริษทั สไมล์ เอ็กซ์ดี จำกัด (ในทีน่ ้ีจะเรียกว่ำ ผูใ้ ห้บริกำร หรือ เรำ) มีนโยบำยกำรให้บริกำร และข้อตกลงกำรให้บริกำร
แก่ผใู้ ช้บริกำร (อ้ำงอิงตำม พรบ.คอมฯ) ดังนี้
1. เรำไม่รบั ผูใ้ ช้บริกำร เพือ่ ดำเนินกำรใดๆ ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับกำรทำผิดต่อ ชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์
2. เรำไม่รบั ผูใ้ ช้บริกำร เพือ่ ดำเนินกำรใดๆ ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับกำรกระทำ ทีข่ ดั ต่อจำรีต ประเพณี ขนบธรรมเนียม และ
ศีลธรรม
3. เรำไม่รบั ผูใ้ ช้บริกำร เพือ่ ดำเนินกำรใด ๆ ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับกำรทำผิดกฎหมำยทุกชนิด โดยเฉพำะกำรละเมิดลิขสิทธิ ์
(Pirated Software, MP3, etc.), เว็บไซต์ทใ่ี ห้บริกำรเกีย่ วกับกำร Download แฟ้ มข้อมูลทีผ่ ดิ กฎหมำย, MP3,
Software, VDO & Voice Clips, Music Online ทัง้ ทีถ่ ูกต้องตำมกฎหมำย และผิดกฏหมำยทุกประเภท ซึง่ รวมไปถึง
ไฟล์ประเภทอื่นๆ ทีม่ ขี อ้ มูลอันได้กล่ำวมำแล้ว และมีกำรกระทำเพือ่ พยำยำมหลบเลีย่ งด้วย, เว็บไซต์ทข่ี ดั ต่อ
ขนบธรรมเนียมหรือศีลธรรมของประเทศไทย, เว็บไซต์ทม่ี เี นื้อหำส่อไปทำงลำมก อนำจำร เซ็กส์ ขำยบริกำรทำงเพศ
รวมทัง้ เว็บไซต์ทม่ี ลี งิ ค์ไปยังเว็บไซต์ ทีเ่ กีย่ วกับสือ่ ลำมกอนำจำรทุกประเภท หำกเกิดกรณีฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำย
ผูใ้ ช้บริกำรจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียว ทำงเรำไม่มสี ว่ นเกี่ยวข้องใดๆ ทัง้ สิน้
4. เรำไม่รบั ผูใ้ ช้บริกำร เพือ่ กำรเปิ ดให้บริกำรเว็บประเภท Bit torrent Tracker หรือเว็บไซต์ทใ่ี ห้บริกำร Peer to Peer
ทุกประเภท
5. เรำไม่รบั ผูใ้ ช้บริกำร ทีท่ ำเว็บไซต์ทเ่ี กีย่ วข้องกับกำรพนัน ทุกประเภท
6. เรำไม่รบั ผูใ้ ช้บริกำร ทีท่ ำกำรขูค่ ุกคำม กำรโกง กำรแจ้งข้อมูลอันเป็ นเท็จ เผยแพร่สงิ่ หยำบคำย ยำเสพติด ยำทีไ่ ม่มี
ใบอนุญำตกำรขำย อำหำรเสริมหรือยำทีม่ ผี ลร้ำยแรงต่ำงๆ
7. เรำไม่รบั ผูใ้ ช้บริกำรทีท่ ำกำรส่งอีเมล์ขยะ Bulk Mail หรือกำร Spam ไปยังผูท้ ไ่ี ม่ประสงค์จะรับอีเมล์จำกผูใ้ ช้บริกำร
หรือผูใ้ ช้งำนเว็บโฮสติง้ ทีใ่ ช้ทรัพยำกรของระบบ ในส่วนใดๆ เกินกว่ำร้อยละสิบ ติดต่อกันเกินกว่ำ 4 ชัวโมง
่ รวมถึง
กำรส่งอีเมลเกิน 200 ฉบับ/วัน หำกเกินกำหนดดังกล่ำวผูใ้ ห้บริกำรมีสทิ ธิเรี์ ยกเก็บค่ำใช้บริกำรตำมสมควร
8. เรำจะดำเนินกำรโดยเด็ดขำด กับลูกค้ำทีพ่ ยำยำมเจำะเข้ำไปในระบบเครือข่ำย ในส่วนทีเ่ ป็ นของระบบ หรือบัญชีของ
ลูกค้ำรำยอื่น กำรดักจับข้อมูลทีเ่ ครือข่ำย (Sniffing) กำรนำโปรแกรมจำกภำยนอกมำรันในระบบ รวมถึงโปรแกรม
irc, eggdrop, backdoor shell, Proxy/VPN,Proxy,Bittorrent Client,Bittorrent Tracker,Torrentflux และอื่นๆ ผู้
ให้บริกำรจะปิ ดบัญชีเหล่ำนี้ทนั ทีทต่ี รวจสอบพบ โดยไม่มกี ำรเตือนล่วงหน้ำ และจะไม่มกี ำรคืนค่ำบริกำร หรือค่ำ
ติดตัง้ ใด ๆ ทัง้ สิน้ รวมทัง้ จะให้ควำมร่วมมือกับฝ่ ำยกฎหมำยของบ้ำนเมือง ในกำรตรวจสอบให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็ นประโยชน์
ต่อกฎหมำย และตลอดจนดำเนินกำรทำงกฎหมำยทุกอย่ำงทีเ่ กี่ยวข้องจนถึงทีส่ ุด
9. เรำขอสงวนสิทธิทจ่ี ะหยุดให้บริกำร Script ใด ๆ ก็ตำมทีผ่ ใู้ ช้บริกำร ไม่ดแู ลกำรทำงำนของเวบทีต่ นเองติดตัง้ ไว้ จน
เกิดผลเสียต่อระบบ หรือผูใ้ ช้งำนรำยอื่น โดยทันทีทต่ี รวจสอบพบ หรือได้รบั กำรร้องเรียนจำกลูกค้ำรำยอื่น ถึง
ผลกระทบทีเ่ กิดจำกกำรทำงำนของ Script เหล่ำนัน้
10. ผูใ้ ช้บริกำรตกลงชำระค่ำบริกำรล่วงหน้ำ ตำมแผนกำรให้บริกำรทีส่ งซื
ั ่ อ้ เป็ นเวลำล่วงหน้ำก่อนหมดช่วงกำรใช้งำน
ในแต่ละช่วงเวลำ ทัง้ นี้ ผูใ้ ห้บริกำรสงวนสิทธิที์ จ่ ะระงับกำรให้บริกำร หำกไม่ไ ด้รบั กำรชำระค่ำบริกำร จำกผูใ้ ช้บริกำร

Page |2
Update 26/05/2022

ภำยใน 5 วันทำกำร หลังจำกครบกำหนดชำระ และ จะทำกำรลบข้อมูลของผูใ้ ช้ทงั ้ หมด ภำยใน 15 วันทำกำรหลัง
ครบกำหนดชำระ
11. ผูใ้ ห้บริกำรสงวนสิทธิ ์ ในกำรระงับกำรให้บริกำร และ/หรือ ยกเลิกกำรให้บริกำร แก่ผใู้ ช้บริกำร กับทำงเรำ อัน
เนื่องมำจำกกำรใช้งำนทีม่ ผี ลกระทบต่อผูใ้ ช้งำนรำยอื่น เช่น กำรใช้ทรัพยำกรของเซิรฟ์ เวอร์สงู และเป็ นระยะเวลำ
ยำวนำน, กำรใช้งำนเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต/ทรำฟฟิ กสูงและเป็ นระยะเวลำยำวนำน, กำรถูกก่อกวนหรือถูกโจมตีทำง
เครือข่ำย, กำรถูกโจมตีทำงไซเบอร์, DDOS เป็ นต้น
12. เรำขอสงวนสิทธิ ์ ในกำรระงับกำรให้บริกำร และ/หรือ ยกเลิกกำรให้บริกำร แก่ผใู้ ช้บริกำร กับทำงเรำ โดย จะจ่ำยคืน
ค่ำใช้บริกำรตำมส่วน หำกทำงเรำ เป็ นผูย้ กเลิกสัญญำเอง แต่หำกผูใ้ ช้บริกำร เป็ นผูย้ กเลิกสัญญำ กำรให้บริกำรกับ
เรำ และ/หรือ ละเมิดข้อตกลงในกำรให้บริกำร ผูใ้ ช้บริกำรจะไม่สำมำรถเรียกร้องกำรคืนค่ำบริกำรได้ไม่ว่ำในกรณีใด
ๆ ก็ตำม
13. ผูใ้ ห้บริกำร ให้บริกำรโดยแนวทำงทีค่ วรจะเป็ นโดยทัวไป
่ และจะไม่รบั ผิดชอบ ต่อควำมเสียหำย หรือควำมสูญเสีย
ข้อมูลของผูใ้ ช้บริกำร ไม่ว่ำในกรณีใด ๆ ทัง้ สิน้
14. ผูใ้ ช้บริกำรจะไม่ดำเนินกำรฟ้ องร้อง หรือดำเนินกำรอื่นใดทีท่ ำให้ผใู้ ห้บริกำรเสียหำย จำกเหตุใด ๆ ซึง่ ไม่ใช่ควำมผิด
ของผูใ้ ห้บริกำรทัง้ สิน้
15. กำรสำรองข้อมูลทีผ่ ใู้ ห้บริกำรได้จดั ทำไว้นนั ้ จะไม่มกี ำรรับรองควำมครบถ้วน และถูกต้องของข้อมูล ทัง้ นี้ขอ้ มูลต่ำงๆ
ทัง้ ทีผ่ ใู้ ช้บริกำรได้นำขึน้ server และ ข้อมูลทีม่ เี พิม่ เติมอันเกิดจำกทีผ่ ใู้ ช้บริกำรได้ดำเนินกำรไว้ เช่น E-Mail หรือ
ฐำนข้อมูลต่ำงๆ ถือว่ำเป็ นหน้ำทีข่ องผูใ้ ช้บริกำรในกำรดูแลและรักษำเป็ นหลัก ทำงเรำจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ต่อกำร
เสียหำยของข้อมูลดังกล่ำว
16. ผูใ้ ห้บริกำรขอสงวนสิทธิ ์ ในกำรติดตัง้ โปรแกรมอันละเมิดทรัพย์สนิ ทำงปั ญญำ หรือละเมิดลิขสิทธิต่์ ำงๆ ลงใน server
17. สำหรับบริกำรจดทะเบียนโดเมน ผูใ้ ห้บริกำรจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ต่อควำมเสียหำยทีเ่ กิดขึน้ บนพืน้ ฐำนของกำร
จัดกำรโดเมนทัง้ สิน้ โดยโดเมนต่ำงๆ ทีถ่ ูกจดทะเบียนขึน้ จะถือเป็ นกรรมสิทธิของผู
์ ใ้ ช้บริกำรทัง้ หมด
18. หำกเกิดกรณีพพิ ำทใดๆ ขึน้ ผูใ้ ช้บริกำรทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงผูใ้ ห้บริกำร จะต้องให้ควำมร่วมมือในกำรสืบสวนสอบสวน
ของเจ้ำหน้ำทีท่ ม่ี อี ำนำจในกำรสอบสวน
19. ข้อตกลงกำรให้บริกำรอำจเปลีย่ นแปลงได้ตลอดเวลำ โดยผูใ้ ห้บริกำรไม่จำเป็ นต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ แต่จะ
ประกำศไว้บนหน้ำเว็บไซต์ เพือ่ ให้ท่ำนสำมำรถเข้ำมำอ่ำน ทำควำมเข้ำใจ และปฏิบตั ติ ำมข้อตกลงดังกล่ำว
20. ผูใ้ ช้บริกำร ได้อ่ำนและทำควำมเข้ำใจข้อตกลงนี้แล้ว เห็นชอบทุกประกำร ผูใ้ ช้บริกำรจึงใช้บริกำรของผูใ้ ห้บริกำร
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นโยบายความเป็ นส่วนตัว : Privacy Policy
การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
1. ในกำรสมัครสมำชิกหรือทำรำยกำรคำสังซื
่ อ้ เพือ่ ควำมสะดวกในกำรให้บริกำร ทำงเว็บไซต์จงึ ได้จดั เก็บรวบรวม
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไว้ เช่น ชื่อ-สกุล , ชื่อบริษทั , ทีอ่ ยู่ , หมำยเลขโทรศัพท์ , อีเมล เป็ นต้น
2. นอกจำกนัน้ เพือ่ สำรวจควำมนิยมในกำรใช้บริกำร อันจะเป็ นประโยชน์ในกำรนำสถิตไิ ปใช้ในกำรปรับปรุง
คุณภำพในกำรให้บริกำร ทำงบริษทั จึงได้จดั เก็บข้อมูลของท่ำนเพิม่ เติม ได้แก่ หมำยเลขไอพี (IP Address)
ชนิดของโปรแกรม Browser บันทึกหน้ำเว็บทีท่ ่ำนเข้ำชม
การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
1. บริษทั จะใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่ำนเพียงเท่ำทีจ่ ำเป็ น เช่น ชื่อ และทีอ่ ยู่ เพือ่ ใช้ในกำรติดต่อ ให้บริกำร
ประชำสัมพันธ์ หรือให้ขอ้ มูลข่ำวสำรต่ำงๆทีเ่ กีย่ วข้องเท่ำนัน้
2. บริษทั ขอรับรองว่ำจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไปขำยหรือเผยแพร่ให้กบั บุคคลภำยนอกโดยเด็ดขำด
3. ในกรณีทบ่ี ริษทั ได้ว่ำจ้ำงหน่ วยงำนอื่นเพือ่ ให้ดำเนินกำรเกีย่ วกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน เช่น กำรจัดพัสดุ
ไปรษณีย์ กำรวิเครำะห์เชิงสถิตใิ นกิจกำร เรำได้กำหนดให้หน่วยงำนเหล่ำนัน้ เก็บรักษำควำมลับและควำม
ปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน และกำหนดข้อห้ำมมิให้มกี ำรนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำวไปใช้
นอกเหนือจำกกิจกรรมหรือกิจกำร
สิ ทธิ ในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ท่ำนสำมำรถกำหนดด้วยตนเองว่ำท่ำนต้องกำรรับหรือไม่รบั ข้อมูลใดๆ โดยกำรตัง้ ค่ำผ่ำนระบบสมำชิก
การรักษาความปลอดภัยสาหรับข้อมูลส่วนบุคคล
เพือ่ ควำมปลอดภัยของข้อมูลของท่ำนทำงบริษทั จึงจัดทำเว็บไซต์ทุกหน้ำ โดยใช้ SSL Protocal นอกจำกนี้ยงั กำหนด
สิทธิกำรเข้
์
ำถึงข้อมูลเฉพำะผูเ้ กีย่ วข้องเท่ำนัน้
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ข้อตกลงระดับการให้บริการ
SLA 99.9% Uptime Guarantee
คาอธิ บาย Service Level Agreement (SLA) Uptime Guarantee ของระบบ (Computer System and Network) หำก
คำนวณจำก 100% ของ Uptime ใน 1 ปี หรือ คิดที่ 518,400 นำที หรือ 43,200 นำทีต่อเดือน ดังนัน้ ทุกๆ 0.1% ของ
Downtime มีค่ำเท่ำกับ 9 ชัวโมงต่
่
อปี ดังนัน้ SLA uptime guarantee 99.9% หมำยถึง ใน 1 ปี ยอมให้ระบบสำมำรถเกิด
Downtime ได้ 9 ชัวโมง
่ ทัง้ นี้หำก SLA ไม่ถงึ เกณฑ์ 99.9% ทำงเรำจะทำกำรชดเชยด้วยกำรเพิม่ จำนวนวันในกำร
ให้บริกำร โดยนับจำกวันหมดอำยุเดิมของสัญญำบริกำร ตำมตำรำงต่อไปนี้
SLA Uptime Guarantee
น้อยกว่ำ 99.9% ถึง 99.0%
น้อยกว่ำ 99.0% ถึง 95.0%
น้อยกว่ำ 95.0%

จานวนวันที่ชดเชย
3 วัน
7 วัน
15 วัน

หมายเหตุ:
1. ผูใ้ ช้บริกำรจะต้องขอรับวันชดเชยโดยกำรติดต่อทำง support@smilehost.asia ภำยใน 15 วันนับจำกทีเ่ กิด
ปั ญหำหรือไม่สำมำรถใช้งำนได้ หำกไม่แจ้งภำยในเวลำทีก่ ำหนด ทำงเรำขอสงวนสิทธิไม่
์ อนุมตั กิ ำรชดเชย
ดังกล่ำว
2. จำนวนวันชดเชยนี้ไม่สำมำรถเปลีย่ นเป็ นจำนวนเงินได้
3. ข้อยกเว้นของ SLA มีดงั นี้
• Downtime ทีเ่ กิดจำกกำรปรับปรุงระบบ (Maintenance) ซึง่ จะมีกำรแจ้งแผนกำหนดเวลำทีแ่ น่นอน
• Downtime ทีเ่ กิดจำกกำรเปลีย่ น hardware บำงส่วนทีเ่ สียหำยโดยเร่งด่วน
• Downtime ทีเ่ กิดจำกควำมผิดพลำดของ Script หรือ กำรถูกโจมตีทเ่ี กิดจำกช่องโหว่ของโปรแกรมของ
ผูใ้ ช้บริกำร
• Downtime ทีเ่ กิดจำกกำรร้องขอให้ดำเนินกำรของผูใ้ ช้บริกำร
• Downtime อันเกิดจำกควำมผิดพลำดของระบบหลักของศูนย์ขอ้ มูล (IDC) หรือ ระบบกำรสือ่ สำรของ
ประเทศ
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การแบ่ ง ลาดับ ความสาคัญ และผลกระทบของปั ญ หาต่ อ การใช้ ง าน ( Severity Level)
ลาดับความสาคัญ /Severity Level
1. Critical Service Outage

2. Major Functionality

3. Minor Functionality

4. General Usage Questions

รายละเอียด / Description
เซิรฟ์ เวอร์ทใ่ี ห้บริกำรหยุดทำงำน หรือระบบงำนหลักไม่
สำมำรถทำงำนได้ ระบบกำรทำงำนหลักขัดข้อง ส่งผลกระทบ
กับผูใ้ ช้บริกำรโดยรวมของทัง้ หมด (กระทบต่อผูใ้ ช้งำนมำกกว่ำ
50% ของระบบ)
องค์ประกอบสำคัญของระบบเกิดควำมบกพร่องส่งผลกระทบ
ต่อกำรใช้งำนบำงฟั งก์ชนั ่ ระบบหลักยังใช้ได้อยู่แต่สง่ ผล
กระทบกับผูใ้ ช้บริกำรเป็ นบำงกลุ่ม (กระทบต่อผูใ้ ช้งำนน้อย
กว่ำ 50% ของระบบ
องค์ประกอบทีบ่ ำงส่วนของระบบเกิดกำรขัดข้อง ส่งผลกระทบ
ต่อกำรทำงำนของบำงฟั งก์ชนกำรใช้
ั่
งำน (ระบบงำนสนับสนุน)
ส่งผลกระทบเป็ นรำยบุคคล โดยส่วนงำนอื่นๆ ของบุคคลอื่นยัง
สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ
ปั ญหำกำรใช้งำนทัวไป
่ (Support Request) คำแนะนำในกำร
ใช้งำน กำรตัง้ ค่ำกำรเชื่อมต่อ อุปกรณ์

ระยะเวลาการตอบสนอง (Initial Response Target Times)
ลาดับความสาคัญ / Severity Levelระยะเวลาการตอบสนอง / Response Target Times
1. Critical Service Outage
30 นำที
2. Major Functionality
1 ชัวโมง
่
3. Minor Functionality
4 ชัวโมง
่
4. General Usage Questions
8 ชัวโมง
่
ระยะเวลำกำรตอบสนอง (Initial Response Target Times) หมำยถึง ระยะเวลำทีท่ ำงทีมงำนจะประสำนงำนหน่วยงำนที่
เกีย่ วข้อง เพือ่ แก้ปัญหำดังกล่ำว
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การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : PDPA
เรำให้ควำมสำคัญต่อควำมเป็ นส่วนตัวและควำมปลอดภัยของข้อมูล จึงเลือกใช้ศูนย์ขอ้ มูล หรือ Data Center ทีม่ ี
มำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัย และเจ้ำหน้ำทีท่ ค่ี ่อยตรวจสอบตลอด 24 ชัวโมงทุ
่
กวัน เพือ่ ให้แน่ใจถึงกำรรักษำควำมลับ
ควำมถูกต้อง และควำมพร้อมใช้งำนของข้อมูลของลูกค้ำของเรำ
ศูนย์ขอ้ มูล หรือ Data Center ทีเ่ รำเลือกใช้ ต้องผ่ำนกำรรับรองด้ำนควำมปลอดภัยระดับโลกไม่ว่ำจะเป็ น ISO 27001,
PCI DSS Level 1 และ SOC 1, 2 และอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง ซึ่งมำตรกำรทำงเทคนิคและควำมปลอดภัยขององค์กรเหล่ำนี้
ได้รบั กำรตรวจสอบโดยผูป้ ระเมินอิสระภำยนอก และออกแบบมำเพือ่ ป้ องกันกำรเข้ำถึงโดยไม่ได้รบั อนุญำตหรือกำร
เปิ ดเผยข้อมูลของลูกค้ำ ท่ำนสำมำรถดูรำยละเอียดของศูนย์ขอ้ มูล และกำรรับรองมำตรฐำน ดังต่อไปนี้
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

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

พระรำชบัญญัตวิ ่ำด้วยกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือ Personal Data Protection Act (PDPA) ได้ระบุ
ข้อกำหนดสำหรับกำรเก็บรวบรวม กำรรักษำควำมปลอดภัย กำรใช้งำน กำรเปิ ดเผย กำรถ่ำยโอน และกำรจัดกำรใน
ลักษณะอื่นๆ ของข้อมูลส่วนบุคคลเอำไว้ และได้จำแนกควำมแตกต่ำงระหว่ำงผูค้ วบคุมข้อมูลและผูป้ ระมวลผลข้อมูล
เอำไว้ดงั นี้
•

•

ผูค้ วบคุมข้อมูล คือ บุคคลผูก้ ระทำกำรตัดสินใจเกี่ยวกับกำรเก็บรวบรวม กำรใช้ และกำรเปิ ดเผยข้อมูลส่วน
บุคคล
ผูป้ ระมวลผลข้อมูล คือ บุคคลผูก้ ระทำกำรประมวลผลข้อมูลในนำมของหรือตำมคำสังของผู
่
ค้ วบคุมข้อมูล ใน
ระดับทีส่ งู ขึน้ หน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบหลักบำงประกำรของผูค้ วบคุมข้อมูล ได้แก่
o กำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลด้วยควำมยินยอมจำกเจ้ำของข้อมูลเท่ำนัน
้ และแจ้งให้เจ้ำของข้อมูล
ทรำบถึงกำรเก็บรวมรวมข้อมูลของตน (เว้นแต่จะได้รบั กำรยกเว้น)
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o
o

o

กำรนำมำตรกำรด้ำนควำมปลอดภัยทีม่ คี วำมเหมำะสมมำใช้งำนเพือ่ ป้ องกันข้อมูลส่วนบุคคลจำกกำร
เปิ ดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รบั อนุญำต
กำรใช้และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเฉพำะสำหรับวัตถุประสงค์ซง่ึ เจ้ำของข้อมูลให้กำรยินยอมเท่ำนัน้
กำรตอบรับต่อสิทธิของเจ้
์
ำของข้อมูล ได้แก่ สิทธิในกำรเข้
์
ำถึงและเชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนบุคคล และกำร
ร้องขอให้มกี ำรลบข้อมูลส่วนบุคคลของตน
กำรถ่ำยโอนข้อมูลส่วนบุคคลออกนอกประเทศไทยด้วยควำมยินยอมจำกเจ้ำของข้อมูลเท่ำนัน้ เว้นแต่จะ
มีกำรบังคับใช้ขอ้ บังคับตำมกฏหมำยอื่นๆ

เนื่องจำกเรำ ไม่สำมำรถมองเห็นหรือรับทรำบเกี่ยวกับสิง่ ทีล่ ูกค้ำอัปโหลดไปเซิรฟ์ เวอร์ของเรำได้ รวมทัง้ ไม่สำมำรถ
ทรำบได้ว่ำข้อมูลดังกล่ำวถือว่ำอยู่ภำยใต้ PDPA หรือไม่ ลูกค้ำจึงต้องรับผิดชอบต่อกำรปฏิบตั ติ ำม PDPA และ
กฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องเอง เมื่อคุณจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนตัวโดยใช้บริกำรของเรำจะอยู่ในรูปแบบ "ควำม
รับผิดชอบร่วมกัน" ดังนี้
ความรับผิดชอบของเรา – เรำรับผิดชอบในกำรปกป้ องโครงสร้ำงพืน้ ฐำนทำงกำยภำพ ประกอบด้วยฮำร์ดแวร์ และ
เครือข่ำย , กำรระบบรักษำควำมปลอดภัยทำงกำยภำพ , กำรเข้ำถึงทำงกำยภำพ เช่น กำรเข้ำถึงเครื่องเซิรฟ์ เวอร์
ความรับผิดชอบของลูกค้า – ลูกค้ำมีควำมรับผิดชอบและต้องจัดกำรซอฟต์แวร์ แพลตฟอร์ม แอปพลิเคชันของตนเอง
่
แอปพลิเคชันอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ด้วยกำรอัปเดตและแพตช์กำรรักษำควำมปลอดภัย กำรเข้ำรหัสทีเ่ หมำะสม รวมทัง้ กำร
กำหนดค่ำไฟร์วอลล์เพือ่ รักษำควำมปลอดภัยทีจ่ ำเป็ นทัง้ หมดและทำหน้ำทีจ่ ดั กำรด้วยตัวเอง โดยลูกค้ำเป็ นฝ่ ำยเข้ำถึง
ตำแหน่งข้อมูลเพือ่ จัดเก็บและเรียกใช้ขอ้ มูล ลูกค้ำต้องรับผิดชอบกำรจัดกำรข้อมูลของตน รวมถึงรับผิดชอบในกำรกำร
สำรองข้อมูลไว้ภำยนอกบริกำรของเรำ เพือ่ ควำมปลอดภัยของข้อมูลด้วย
้ หาของลูกค้าได้บา้ ง
ใครสามารถเข้าถึงเนือ

ลูกค้ำจะคงสิทธิในกำรเป็
์
นเจ้ำของและกำรควบคุมเนื้อหำลูกค้ำของตน และสำมำรถเลือกได้ว่ำบริกำรของเรำ บริกำรใดจะ
ทำหน้ำทีป่ ระมวลผล จัดเก็บ และเป็ นโฮสต์ให้กบั เนื้อหำลูกค้ำของตน เรำไม่มคี วำมสำมำรถในกำรมองเห็นเนื้อหำของ
ลูกค้ำ และจะไม่เข้ำถึงหรือใช้งำนเนื้อหำของลูกค้ำ เว้นแต่เพือ่ กำรให้บริกำรทีล่ ูกค้ำเลือก หรือเมื่อจำเป็ นต่อกำรปฏิบตั ิ
ตำมกฎหมำยหรือคำสังทำงกฎหมำยที
่
ผ่ กู มัด
•

•
•
•

กำหนดได้ว่ำจะเก็บเนื้อหำไว้ทใ่ี ด ตัวอย่ำงเช่น ประเภทของพืน้ ทีจ่ ดั เก็บและตำแหน่งทีต่ งั ้ ทำงภูมศิ ำสตร์ของ
พืน้ ทีจ่ ดั เก็บ
ควบคุมรูปแบบของเนื้อหำ ตัวอย่ำงเช่น ข้อควำมธรรมดำ แบบปกปิ ด ไม่ระบุช่อื หรือเข้ำรหัส
จัดกำรกำรควบคุมกำรเข้ำถึงอื่นๆ เช่น กำรจัดกำรกำรเข้ำถึงข้อมูลประจำตัวและข้อมูลรับรองควำมปลอดภัย
กำรเลือกกำรใช้งำน SSL, Firewall และมำตรกำรด้ำนควำมปลอดภัยของเครือข่ำยอื่นๆ เพือ่ ป้ องกันกำรเข้ำถึงที่
ไม่ได้รบั อนุญำต
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การร้องเรียน : Complain
ช่องทำงสำหรับร้องเรียนเว็บไซต์ของลูกค้ำทีท่ ำผิดกฎหมำยหรือละเมิดข้อตกลงกำรใช้บริกำร โดยมีขนั ้ ตอนกำรร้องเรียน
และนโยบำยดังนี้
1. กรอกข้อมูลทีต่ อ้ งกำรร้องเรียน , แนบหลักฐำนประกอบกำรร้องเรียน , แจ้ง URL ทีก่ ระทำผิด ได้ท่ี
https://www.login.in.th/submitticket.php?step=2&deptid=7
2. เพือ่ เป็ นกำรคุม้ ครองสิทธิของผูร้ อ้ งเรียนหรือผูท้ ใ่ี ห้ขอ้ มูลทีก่ ระทำโดยเจตนำสุจริต ทำงบริษทั จะปกปิ ดชื่อ ทีอ่ ยู่
หรือข้อมูลใดๆ ไว้เป็ นควำมลับ โดยจำกัดเฉพำะผูร้ บั ผิดชอบในกำรดำเนินกำรตรวจสอบเท่ำนัน้ เว้นแต่เป็ นกำร
เปิ ดเผยตำมหน้ำทีท่ ก่ี ฎหมำยกำหนด
3. ทำงบริษทั จะเป็ นผูพ้ จิ ำรณำเรื่องร้องเรียนทีไ่ ด้รบั ทันที และแจ้งให้หน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้องดำเนินต่อ โดยจะแจ้ง
ควำมคืบหน้ำเป็ นระยะตำมควำมเหมำะสม

ช่ องทางการติดต่ อ/แจ้งปั ญหาการใช้ งาน
(Contact & Support Center)
สามารถติ ดต่อได้ 3 ช่องทางดังนี้
1. Submit Ticket ผ่ำนทำงแบบฟอร์มในหน้ำเว็บไซต์ https://www.login.in.th/submitticket.php?step=2&deptid=2
2. E-mail ฝ่ ำยบริกำรลูกค้ำ support@smilehost.asia cloud@gocloud.cloud
3. โทรศัพท์
• 02 107 4127
4. Social Network
• https://www.facebook.com/SmileHostGoCloud
• Line Official ID : @cc021074127

