
โครงการ "ฟรีโฮสติง้เพื่อองค์กรการกุศล" 

Nokhosting.com ผู้ให้บริการโดเมนและฟรีโฮสติ้ง 

 

เอกสารการสมัครใช้งาน 

กรุณากรอกขอ้มูลดงัต่อไปนีด้้วยตัวบรรจงอย่างละเอียดครบถ้วน 

1. สมัครใช้บริการแจกฟรีโฮสติ้งในนาม (ติ๊กเครือ่งหมายถกูในช่องสี่เหลี่ยม)  

□  วัด  

□  สานกสงฆ์ 

□  สถานที่ปฏบิัติธรรม  

□  องค์กรเพื่อการกุศล โดยไม่แสวงหาผลกาไร  

2. ชื่อหน่วยงาน/ องค์กร ……………………………………………………… 

(หมายถึง ช่ือ วัด/ สานักสงฆ์/ สถานที่ปฏิบัติธรรม หรือ องค์กรเพือ่การกุศล โดยไม่แสวงหาผลกาไร) 

3. ตัวแทนหรอืผูดู้แลสิทธิประโยชน์ของหน่วยงาน/ องค์กร  

ช่ือ...............................  นามสกล................................ ต าแหน่ง .................................. 

อีเมล ......................................... (กรณุากรอกอเีมลที่ท่านใช้เป็นประจ า เนื่องจากเรา จะส่งข่าวสารไปที่อีเมลนี้) 

เบอรโ์ทร...................................  มือถอื ..................................... แฟกซ์ ........................................... 

4 ทีอ่ยูข่องหน่วยงาน/ องค์กร 

เลขที่ .....................  ซอย ............................  ถนน ........................... แขวง.............................. 

เขต................................ จังหวัด ......................... รหัสไปรษณีย์……………………………….. 

 

ประวัติโดยย่อเกี่ยวกับหน่วยงาน/ องค์กร  

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

วัตถุประสงค์ในการใชบ้ริการฟรีโฮสติ้ง 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



รายละเอียด โครงการ "ฟรีโฮสติ้งเพื่อองค์กรการกุศล" 

คุณสมบัติส าหรับ Free hosting for charities. (ฟรี เว็บโฮสติ้ง) 
 ฟรี เว็บโฮสติ้ง พื้นที่ใช้งาน 1 GB 
 อัตราการรับส่งข้อมูล 10 GB ต่อเดือน  
 จ านวนผู้ใช้งานอเีมล์ 5 Accounts (Outlook/ Webmail) 
 รองรับภาษา HTML/ PHP/ CGI 
 ใช้งานได้ 1 โดเมน 
 ระยะเวลาการให้บริการ 1 ปี (บรษิัทฯ จะพิจารณาการต่ออายุส าหรับปีต่อๆ ไป) 

 
วิธีการสมัครใช้งาน Free hosting for charities.(ฟรี เว็บโฮสติ้ง) 
ส าหรับวัด ส านักสงฆ์ หรือ สถานที่ปฏิบัตธิรรม  

 ส าเนาหลักฐานหนังสืออนุญาตให้สร้างวัดของกรมการศาสนา  1 ชุด  
 เอกสารการสมัครใช้งาน  1 ชุด  

  
ส าหรับองค์กรเพื่อการกุศล โดยไม่แสวงหาผลก าไร   

 หนังสือจดัตั้งองค์กร เช่น หนังสอืจัดตั้งสมาคม หรือ หนงัสือจัดตัง้มูลนิธิ (ถ้าไม่มี ให้ส่งเอกสารใดๆที่สามารถยืนยันได้ว่า 
องค์กรนี้มจีริงและต้องไม่แสวงผลก าไร) 

 เอกสารการสมัครใช้งาน  1 ชุด  
 
หมายเหตุ: ส่งเอกสารมาที่ Support@nokhosting.com ทางเราจะพิจารณา เปิดบริการให้ท่านภาย 3 วันท าการ 
 

ข้อตกลงการใช้งาน 
 

เงื่อนไขและข้อตกลงนี้ ถือว่าเป็นอันเข้าใจกันดีแล้วทั้งสองฝ่าย ซ่ึงต่อไปนีข้อแทน Nokhosting ว่า "ผู้ใหบ้ริการ" และแทน
ตัวท่านว่า "ผู้ใช้บริการ" โดย สมาชิก ต้องยอมรับเงื่อนไขการใช้บรกิารต่างๆ ของ เว็บไซต์ www.nokhosting.com ดังนี ้
ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้ใช้บริการในลักษณะดงัต่อไปนี้ ส าหรับทุกบริการท่ีสั่งซือ้จากเรา 
1. เว็บไซต์ที่ผดิกฎหมายหรือขัดต่อศีลธรรมอันดขีองไทย เช่น การละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น การข่มขู่ เว็บไซต์ทีเ่กี่ยวกับส่ือ
ลามก หรือ เนื้อหาส่อไปทางลามก เซ็กส์ ขายบริการทางเพศ รวมทั้งเว็บไซตท์ี่มีลิงค์ไปยังเวบ็ไซต์ที่เกี่ยวกับส่ือลามก เป็น
ต้น  
2. เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการพนนั ทุกประเภท  
3. เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับ Download, MP3 , Software , VDO & Voice Clips , Music Online ที่ถูกตอ้งตามกฎหมายและผิด
กฏหมายทุกประเภท 
4. ละเมิดเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ หรือ ทรัพย์สินทางปัญญา ของผู้อื่นหรือคณะบุคคลอื่นในทุกประเทศทั่วโลก  
5. การขู่คุกคาม การโกง การแจ้งข้อมูลอันเป็นเทจ็ เผยแพร่ส่ิงหยาบคาย ยาเสพติด  



6. เว็บไซต์ที่ให้บริการในการใช้งานที่ส่งผลกระทบกระเทือนกบัตอ่ระบบและทรัพยากรของระบบ อาทิเช่น การใช้งาน 
CPU เกินขอบเขต การใช้งาน Email เกินขอบเขต การเจาะระบบ (Hacking) การใช้งานโปรแกรม IRC Bots หรือการใช้งาน
โปรแกรมใด ๆ ที่ส่งผลกระทบตอ่การท างานของระบบ และผู้ใหบ้ริการ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาว่า การใช้งานใดเปน็
การใช้งานอย่างเกินขอบเขต  
7. ผู้ใหบ้ริการไม่อนุญาตให้ผู้ใชบ้ริการท า Commercial Mass Emailing หรือ "Spamming" ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน การส่ง
โฆษณาไปยังอเีมล์ผู้อื่นโดยผู้อื่นไม่ได้ขอ หรือ ส่งไปยัง Newsgroups User การส่งอีเมล์โดยใช้ที่อยูส่่งกลับที่ไม่มีจริง
ทางด้านธุรกิจ การส่งข้อความลูกโซ่เพื่อจะท าให้เกิดการตอบกลับจ านวนมาก และการส่งข้อความซ้ าๆ เดิมๆ ไปยังผู้อืน่ 
เป็นตน้ เมื่อตรวจพบจะด าเนินการงดการใหบ้ริการทันที โดยไม่มีการคืนค่าบริการใดๆทั้งส้ิน และไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า 
8. เว็บไซต์ที่มีการน าพ้ืนที่ อีเมล์ หรือ ทรัพยากรอ่ืน ๆ ที่ได้รบับรกิาร ไปแจกจ่ายต่อไปยังบุคคลอืน่ในลักษณะฟรี หรือที่
เรียกกันว่า Free email และ Free Hosting  
9. ไฟล์ที่ผู้ใช้บริการใช้งานอยูบ่น Server เช่น Website Files , Email Files , Database Files เปน็ต้น หากมีการติดไวรัส
เกิดขึ้น จะถูกลบออกจากระบบโดยอัตโนมัติ โดยมจิ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
10. เว็บบอร์ด หรือแบบฟอร์มบนเว็บ ที่ไม่มีการป้องกัน และปล่อยให้ถูกบอทมาแสปมโฆษณา ผู้ใหบ้ริการมีสิทธิ์บล๊อค IP 
ต่างประเทศ หรือปดิหน้านั้นๆ เพื่อแก้ปัญหา โดยมิจ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
11. Wordpress MU (Wordpress ธรรมดาใช้ได้), Discuz, ECmall, Ucenter, Moodle e-Learning, Blogmagic หรือ script 
อื่นๆ ที่ผูใ้หบ้ริการพิาจารณาว่าใช้ทรัพยากรมากและกระทบต่อความเสถียรโดยรวมของ Server 
ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการระงับการใหบ้ริการชั่วคราวในกรณตี่อไปนี ้

 เว็บไซต์ที่มีการใช้ bandwidth เกินที่ก าหนดไว้ ซ่ึงจะมีผลท าให้ถูกระงับการใช้งานจนถึงส้ินเดือน และสามารถใช้งานต่อได้
เมื่อขึ้นเดือนใหม ่

 เว็บไซต์ที่ถูก BOT Spam เช่น Webboard หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่ BOT สามารถ Spam ข้อมูลเข้ามาได้  การระงับในกรณีนี้ 
จะระงบัเฉพาะส่วน หรือทั้งหมดขึ้นอยู่กับผู้ใหบ้ริการ และการระงบัจะถูกยกเลิกต่อเมื่อ ผู้ให้บริการ หรือผู้ใชบ้ริการ ท าการ
แก้ไขปัญหาดงักล่าวเรียบร้อยแลว้ 

 ผู้ใหบ้ริการสงวนสิทธิ ในการเปลี่ยนแปลงขอ้ตกลงในการให้บรกิารนี้ได ้ตลอดเวลา โดยไมตองแจ้งให้ทราบ 
ผู้ใชบ้ริการทราบล่าวงหน้า 
 
 
 
ข้าพเจ้ายินยอมและยอมรบัข้อตกลงการใช้งานฟรีโฮสติ้งการกศุล ข้าพเจ้ายืนยันว่าข้อมลูในเอกสารฉบับนี้เป็นความจริง 

....................................................................... 
(...................................................................) 

 
(ลงนามพร้อมประทับตรา) 

 
วันที่........./....................../................... 

 


