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 เอกสารการสมัครใช้งาน  
กรุณากรอกข้อมลูดงัตอ่ไปนีด้้วยตวับรรจงอยา่งละเอยีดครบถ้วน  

1. สมัครใช้บริการแจกฟรีโฮสติง้ในนาม (ติก้เคร่ืองหมายถกูในช่องสี่เหลี่ยม)  
□ วดั  
□ ส านกัสงฆ์  
□ สถานท่ีปฏิบตัิธรรม  
□ องค์กรเพื่อการกศุล โดยไมแ่สวงหาผลก าไร  
 
2. ชื่อหน่วยงาน/ องค์กร  
(หมายถงึ ช่ือ วดั/ ส านกัสงฆ์/ สถานท่ีปฏิบตัิธรรม หรือ องค์กรเพ่ือการกศุล โดยไม่แสวงหาผลก าไร)  

................................................................................................................................................................  
 
3. ตัวแทนหรือผู้ดูแลสทิธิประโยชน์ของหน่วยงาน/ องค์กร  
ช่ือ..............................................นามสกลุ............................................ต าแหนง่ .........................................  
อีเมล์ ....................................................(กรุณากรอกอีเมล์ที่ท่านใช้เป็นประจ า เนื่องจากบริษัทฯ จะส่งข่าวสารไปที่อีเมล์นี)้  

เบอร์โทร....................................... มือถือ ....................................... แฟกซ์ ..................................................  
 
4 ที่อยู่ของหน่วยงาน/ องค์กร  
เลขที ่......................... ซอย ..................................... ถนน ..................................... แขวง............................  
เขต............................ จงัหวดั ................................. รหสัไปรษณีย์ _ _ _ _ _  
 
5. ชื่อโดเมนเนม: ชื่อเว็บไซต์ www.website.com (ติก้เคร่ืองหมายถกูในช่องสี่เหลี่ยม)  
□ มีช่ือโดเมนเนมอยูแ่ล้ว กรุณาระบช่ืุอโดเมนเนม.........................................................................................  
□ ยงัไมม่ช่ืีอโดเมนเนม และประสงค์จะจดช่ือโดเมนเนมกบับริษัทฯ  
□ คา่บริการจดโดเมนเนม .com/.net/.biz/.info/.org ราคา 481.5 บาทตอ่ปี (รวมภาษีมลูคา่เพิ่มแล้ว)  
ช่ือโดเมนเนมที่ต้องการจด ...............................................................................................................  
□ คา่บริการจดโดเมนเนม .or.th/ .in.th ราคาขึน้อยูก่บัช่วงโปรโมชัน่ กรุณาตดิตอ่ฝ่ายขายเพื่อสอบ  
ถามราคา ช่ือโดเมนเนมที่ต้องการจด ...............................................................................................  
กรุณาระบช่ืุอโดเมนเนมตวับรรจง โดเมนเนมที่จดแล้วไมส่ามารถเปลีย่นช่ือได้ หากต้องการเปลีย่นช่ือต้องช าระคา่บริการใหม่  
□ ยงัไมม่ช่ืีอโดเมนเนม และประสงค์จะจดช่ือโดเมนเนมกบัท่ีอื่น 2  
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รายละเอียดเพิม่เตมิเก่ียวกบัโดเมนเนม  
- ตรวจสอบสถานะของโดเมนเนมได้ที่ http://www.chaiyohosting.com/web-hosting/domainname.php  
ในกรณีที่โดเมนเนมสถานะวา่งทา่นสามารถจดได้ หากสถานะไมว่า่งทา่นจ าเป็นต้องเลอืกใช้ช่ืออืน่  
- รายละเอยีดเก่ียวกบัโดเมนเนม http://www.chaiyohosting.com/domain.php  

 
ประวัติโดยย่อเกี่ยวกับหน่วยงาน/ องค์กร  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  
 

วัตถุประสงค์ในการใช้บริการฟรีโฮสติง้  
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  

 
รายละเอียด โครงการ “แจกฟรี เว็บโฮสติง้ ค า้จุนพุทธศาสนา และสังคมไทย”  

 
คณุสมบตัิส าหรับ Free Web Hosting (ฟรี เว็บโฮสติง้)  
 - ฟรี เว็บโฮสติง้ พืน้ท่ีใช้งาน 5 GB  
 - บริการตดิตัง้ ฟรี เว็บโฮสติง้ 1 ครัง้  
 - อตัราการรับสง่ข้อมลู 10 GB ตอ่เดือน  
 - จ านวนผู้ใช้งานอเีมล ์5 Accounts (Outlook/ Webmail)  
 - UIP ในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ไมเ่กิน 100 UIP  
 - รองรับภาษา HTML/ PHP/ CGI  
 - ระบบปฏิบตัิการเว็บโฮสติง้ Linux  
 - Control Panel ภาษาไทย  
 - ระยะเวลาการให้บริการ 1 ปี (บริษัทฯ จะพิจารณาการตอ่อายสุ าหรับปีตอ่ๆ ไป)  
 
ผู้ที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรม “แจกฟรี เว็บโฮสติง้ ค า้จนุพทุธศาสนา และสงัคมไทย”  
โครงการ “แจกฟรี เว็บโฮสติง้ ค า้จนุพทุธศาสนา และสงัคมไทย” เป็นบริการท่ีให้พืน้ท่ี Free Web Hosting (ฟรี เว็บโฮสติง้) 
ส าหรับ วดั ส านกัสงฆ์ สถานท่ีปฏิบตัิธรรม และองค์กรเพื่อการกศุล โดยไมแ่สวงหาผลก าไร  
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วิธีการสมัครใช้งาน Free Web Hosting (ฟรี เว็บโฮสติง้)  
ส าหรับวดั ส านกัสงฆ์ หรือ สถานที่ปฏิบตัิธรรม  
 - ส าเนาหลกัฐานหนงัสอือนญุาตให้สร้างวดัของกรมการศาสนา 1 ชดุ  
 - เอกสารการสมคัรใช้งาน 1 ชดุ  
 
ส าหรับองค์กรเพื่อการกศุล โดยไมแ่สวงหาผลก าไร  
 - หนงัสอืจดัตัง้องค์กร เช่น หนงัสอืจดัตัง้สมาคม หรือ หนงัสอืจดัตัง้มลูนิธิ พร้อมประทบัตรา  
 - เอกสารการสมคัรใช้งาน 1 ชดุ  
 
สง่เอกสารทางไปรษณีย์มาที่บริษัท  
หากผา่นการพิจารณา บริษัทฯ จะเปิดการบริการให้ทา่นภายใน 7 วนั (วนั-เวลาท าการ) โดยจะสง่ข้อมลูการใช้ งานทางอีเมล์ที่
ทา่นได้กรอกไว้ในเอกสารการสมคัรใช้งาน  

 

หมายเหตุ: เอกสารทกุหน้าต้องเซ็นช่ือรับรองส าเนาถกูต้องจากผู้มีอ านาจลงนาม 

เงื่อนไขการใช้บริการ 

ผู้ใช้บริการรับทราบและยินยอมปฏิบตัิตาม นโยบาย และ ข้อตกลง ในการให้บริการของ Jaakfreehosting.com ซึง่บริหารงาน
โดย บริษัท ไชโย โฮสติง้ จ ากดั  
 
ผู้ใช้บริการรับทราบและยินยอมปฏิบตัิตาม กฎระเบียบ ที่ออกโดย Jaakfreehosting.com ซึง่มีดงันี  

1. ทาง Jaakfreehosting.com ไมเ่ปิดให้บริการกบัเว็บไซต์ในลกัษณะตอ่ไปนี ้ 
เว็บไซต์ที่ผิดกฎหมาย ที่เป็นการโจมต ีสร้างความเสือ่มเสยี หรือท าลายความมัน่คง ตอ่สถาบนั พระมหากษัตริย์ ศาสนา 
การโจมต ีและสร้างความวุน่วาย เสือ่มเสยี ให้กบัผู้อื่น  

*  เว็บไซต์ลามก อนาจาร หรือมีแนวโน้มไปในทางลามก  
*  เว็บไซต์การพนนั  
*  เว็บไซต์ทีใ่ห้บริการ bittorent, tracker, online streaming, pirate software, crack, hack, warez, เผยแพร่ไวรัส 

หนอนอินเตอร์เน็ต ทอร์จนั หรือใช้บริการของเซิร์ฟเวอร์นีไ้ปในการโจมตีเซิร์ฟเวอร์นีอ้ื่นๆ เช่น mail bombs, hack 
attacks, spamming, port scanning หรือ port probing, download, MP3 , Software , VDO & Voice Clips , 
Music Online ไมว่า่จะถกูกฎหมายหรือไมก็่ตาม  

เว็บไซต์ที่สง่อีเมล์เป็นจ านวนมาก, Commercial Mass E-mailing  
*  เว็บไซต์ทีม่ีการสง่ "สแปมอีเมล์" (การสง่อีเมล์จ านวนมาก โดยผู้ รับอีเมล์ไมย่ินยอมที่จะรับข้อความ) หรือ สง่ไปยงั 

Newsgroups User โดยการสง่อเีมล์นัน้ใช้ที่อยูส่ง่กลบัท่ีไมม่จีริง หรือเป็นการสง่แบบสุม่ เช่น abc@hotmail.com, 
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john@hotmail.com, ant@hotmail.com  

*  การสง่ข้อความลกูโซเ่พื่อจะท าให้เกิดการตอบกลบัจ านวนมาก และการสง่ข้อความซ า้ๆ เดิมๆ ไปยงัผู้อื่น  
*  การใช้โปรแกรมหรือระบบเพื่อการสง่อีเมล์  
*  การสง่อีเมล์ท่ีมีผลท าให้เกิดการตีกลบัของอีเมล์เป็นจ านวน มาก หรือ สง่ผลกระทบตอ่การท างานของ  

การสง่อีเมล์ท่ีริดรอนสทิธ์ิ หรือขม่ขูผู่้อื่น เป็นต้น  
*  เว็บไซต์ทีเ่ก่ียวข้องกบัการเจาะระบบ การเผยแพร่ไวรัส หรือการเผยแพร่ใด ๆ ที่เป็นสิง่ผิดกฎหมาย ผิด ศีลธรรมสร้าง

ความวุน่วาย และ ความเดือดร้อน ให้แก่ผู้อื่น  
*  เว็บไซต์ทีม่ีการใช้งานสคริปต์ หรือ โปรแกรมใดๆ ที่รบกวนการท างานของเซิร์ฟเวอร์ ทัง้ความสามารถใน การประมวล 

และหนว่ยความจ าเป็นจ านวนมากผิดปกติ ไมว่า่ทางใดทางหนึง่ หากผู้ให้บริการตรวจพบ จะท าการระงบัการใช้งาน
ชัว่คราวจนกวา่จะได้รับการแก้ไข จากผู้ใช้บริการ และหากยงัฝ่าฝืนอยู่ ผู้ ให้บริการจะปิดเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการทนัที
และไมรั่บผิดชอบตอ่ความเสยี หายใดๆทัง้สิน้  

*  เว็บไซต์ทีใ่ห้บริการ Free Hosting, Free Webboard, Free Image Hosting, Free File Hosting, Free Email หรือคิด
คา่บริการการใช้งานแก่บคุคลทัว่ไป  

เว็บไซต์ที่ละเมิดเคร่ืองหมายการค้า ลขิสทิธ์ิ หรือ ทรัพย์สนิทางปัญญา ของผู้อื่นหรือคณะบคุคลอืน่ใน ทกุประเทศทัว่โลก  
*  เว็บไซต์ที่ขูค่กุคาม การโกง การแจ้งข้อมลูอนัเป็นเท็จ เผยแพร่สิง่หยาบคาย ยาเสพตดิ  
*  เว็บไซต์ซึง่น ามาถึงความเสือ่มเสยีให้แก่ผู้ให้บริการ  
*  เว็บไซต์ที่น าทรัพยากรระบบของผู้ให้บริการ ไปแจกจ่ายแก่สาธารณะชนโดยทัว่ไป โดยไมไ่ด้รับอนญุาต เช่น E-mail, 

Database, Web Space โดยผู้ให้บริการอนญุาตให้เฉพาะกิจกรรมหรือกิจการท่ีเก่ียวข้อง กบัเว็บไซต์ ที่ใช้บริการ
เทา่นัน้ โดยการตีความในสว่นนีข้ึน้อยูก่บัดลุยพินจิของผู้ให้บริการ  

*  เว็บไซต์ทีม่ีความผิด ตามพระราชบญัญตั ิวา่ด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพวิเตอร์ พ.ศ. 2550  
*  เว็บไซต์อื่นๆ ที่ผู้ให้บริการพิจารณาวา่ไมเ่หมาะสม  

 
ผู้ให้บริการขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะบอกเลกิสญัญา หรือ ปิดเว็บไซต์โดยมิต้องแจ้งลว่งหน้า  
ถ้าผู้ใช้บริการ มีการกระท าที่ขดัตอ่นโยบายการใช้บริการดงัที่กลา่วมาข้างต้น ผู้ให้บริการขอสงวนสทิธ์ิในการเป็น ผู้พิจารณา
วา่สิง่ที่ผู้ใช้บริการกระท า นัน้เป็นการผิดกฎระเบยีบข้อบงัคบัหรือไม  
 

2. ข้อมลูที่ผู้ใช้บริการให้กบัผู้ให้บริการ ต้องเป็นข้อมลูที่เป็นจริงและถกูต้อง หากผู้ใช้บริการป้อนข้อมลูไม่ ถกูต้องหรือข้อมลู
มัว่เข้ามา ผู้ให้บริการจะไมจ่ดัท าตามค าขอ 

3.  โดเมนเนมทีถ่กูจดแล้วไมส่ามารถเปลีย่นช่ือได้ หากผู้ใช้บริการต้องการช่ือใหมผู่้ใช้บริการต้องช าระ ส าหรับคา่บริการจด
โดเมนใหม  

4.  ผู้ให้บริการจะไมรั่บผิดชอบ ตอ่ความเสยีหายแก่ เว็บไซต์ตา่งๆ ที่เกิดขึน้ไมว่า่จะเป็นเหตผุลใดก็ตาม เช่น เกิดความ
ผิดพลาดกบัอปุกรณ์ ผู้ใช้บริการเผลอลบข้อมลูของตนเองทิง้ หรือจากเหตสุดุวิสยัอื่นใดที่เกิด จากผู้ให้บริการหรือ
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ผู้ใช้บริการเอง  
 

5.  หากผู้ให้บริการได้รับการร้องเรียน ร้องขอ หรือพบเหตอุนัไมช่อบมาพากล ผู้ให้บริการสงวนสทิธ์ิท่ีจะท าการยกเลกิ หรือ
ระงบัการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการนัน้ๆ เป็นการชัว่คราวเพื่อท าการสอบสวน และ ผู้ให้บริการสงวนสทิธ์ิในการใช้ หรือ
เปิดเผยข้อมลูของผู้ ใช้บริการ เมือ่ได้รับการร้องขอจากเจ้าหน้าที่ บ้านเมือง เพราะ ผู้ให้บริการให้ความร่วมมือกบั 
ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ ในการตรวจสอบเว็บไซต์ทีม่ ีข้อความหรือ เนือ้หาที่ไมเ่หมาะสม และขดัตอ่ความสงบเรียบร้อย 
หากทา่นใดพบเห็น หรือทราบเบาะแส ขอให้แจ้งข้อมลู เพื่อจะได้ด าเนินการแกเ่ว็บไซต์เหลา่นัน้ตอ่ไป  

6.  ข้อมลูเนือ้หา และการออกแบบเว็บไซต์ ตา่งๆที ่ผู้ให้บริการเป็นผู้จดัท าขึน้ ผู้ให้บริการ ขอสงวนลขิสทิธ์ิ ห้ามมิให้ 
ผู้ใช้บริการคดัลอก ท าซ า้หรือ น าไปใช้ที่อื่น โดยไมไ่ด้รับอนญุาตเป็น ลายลกัษณ์อกัษร  

7.  ผู้ให้บริการไมไ่ด้เป็นผู้ให้บริการด้าน Software/Script หรือ ท าเว็บไซต์ให้ผู้ใช้บริการ ดงันัน้ปัญหาที ่เก่ียวกบัการเขียน
โปรแกรม/ การใช้งานของ Script การท าเว็บไซต์ ผู้ให้บริการขอสงวนสทิธ์ิในการไม ่ตอบค าถามนัน้ โดยอาจจะให้ Link ที่
เก่ียวข้องให้ผู้ใช้บริการไปศกึษาด้วยตนเอง ซึง่ทางผู้ให้บริการจะให้ ค าตอบเก่ียวกบัค าถามที่เก่ียวข้องกบัเว็บโฮสติง้ /
อีเมล์ เทา่นัน้ โดยหน้าที่หลกัของผู้ให้บริการคือผู้ให้ บริการเว็บโฮสติง้/อีเมล์ ซึง่เป็นการดแูลเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการ ให้
สามารถใช้งานได้ตามคณุสมบตัทิัง้หมด ที่ให้บริการตามหน้าเว็บไซต์เทา่นัน้  

8.  ไฟล์ใดใดที่ผู้ใช้ บริการใช้งานอยูบ่นเซิร์ฟเวอร์เช่น Website Files , Email Files , Database Files เป็น ต้น หากมกีารตดิ
ไวรัสเกิดขึน้ จะถกูลบออกจากระบบโดยอตัโนมตัิ โดยมิจ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบ ลว่งหน้า  

9.  ผู้ให้บริการสงวน สทิธ์ิในการระงบัการให้บริการชัว่คราว ในกรณีที่ผู้ใช้บริการใช้ Quota พืน้ท่ี หรือ Traffic เกิน โดยจะมี
อีเมล์แจ้งไปก่อนภายใน 7 วนั ก่อนที่จะระงบัการให้บริการชัว่คราว หากผู้ใช้บริการ ได้รับอีเมล์แจ้งแล้ว กรุณาตดิตอ่ฝ่าย
ขายเพื่อเพิ่ม Quota ดว่น  

10.  ผู้ให้บริการจะมีระบบแจ้งเตือนการหมดอายขุองโฮสติง้ รวมถงึโดเมนเนมในกรณีที่จดทะเบียนไว้กบัทาง ผู้ให้บริการ โดย
จะมีการแจ้งในช่วงเวลา 30 วนั และ 15 วนัก่อนท่ีหมดอาย ุหากผู้ใช้บริการไมท่ าการ ติดตอ่เพือ่ท าการร้องขอตอ่อายุ
ส าหรับปีตอ่ไป ผู้ให้บริการจ าเป็นต้องระงบัการให้บริการชัว่คราว และ หลงัจากหมดอาย ุ30 วนั ผู้ให้บริการจ าเป็นต้องน า
ข้อมลูของผู้ใช้บริการออกจากระบบ โดยไมส่ามารถ เรียกข้อมลูเหลา่นัน้กลบัมาได้อีก  

11.  ผู้ให้บริการสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงข้อตกลงในการให้บริการนีไ้ด้ตลอดเวลา โดยไมต้่องแจ้งให้ ผู้ใช้บริการทราบ
ลว่งหน้า  
 

ข้าพเจ้ายินยอม และยอมรับ ความถกูต้องจากรายละเอียดทัง้หมดของเอกสารการสมคัรใช้งานฉบบันี ้

 

......................................................  
(ลงนาม พร้อมประทบัตรา)  

 
 

วนัท่ี ............./ ............/ ............ 


