
1.1 ช่ือหน่วยงาน (ภาษาไทย) ………………………...……………………………………………………………...…………………………

ช่ือย่อหน่วยงาน (ภาษาไทย) ……………………………………………...………………………...…………………… (ภาษาอังกฤษ) …………..…………………………………………………………………………………………

อยู่ภายใต้สังกัด กระทรวง (ภาษาไทย) ………………………...………………………...…………………..……… (ภาษาอังกฤษ) …………..…………………………………………………………………………………………

                   อ่ืนๆ (ภาษาไทย) ………………………...………………….….……...…………………...……… (ภาษาอังกฤษ) …………..…………………………………………………………………………………………

สถานท่ีติดต่อ ………………………...………………………...…………………………

1.2 ช่ือ - นามสกุล (ภาษาไทย) …..………...........……………...………………………...…………………………

ช่ือ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) ………………...........………...………………………...……………...………
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ……...........…...…………………………………...……………………………… ต าแหน่ง …………………………………………………………………………………………………………………

เบอร์ส านักงาน ………...............………………...………………………. เบอร์ต่อ ………………………...……………………… เบอร์มือถือ …………………………….………………………………………………………………………………

อีเมล ………………………...…………………….…………………...………………………… (เฉพาะอีเมลหน่วยงานเท่าน้ัน)

2.1. วัตถุประสงค์การใช้งาน : ขอใช้บริการต้ังแต่วันท่ี …........../............./..............

ช่ือโครงการ (ถ้ามี) ………...…………………………………...…………………………………...……….. ช่ือระบบงาน (โปรดระบุ) ………...…………………………...…………………………………………...………………

 เพ่ือใช้ภายในองค์กร  เพ่ือใช้เช่ือมโยงกับหน่วยงานอ่ืนนอกองค์กร  เพ่ือให้บริการประชาชน

⃝ เพ่ือเปิดใช้บริการใหม่ ⃝ เพ่ือทดสอบใช้งานระบบ (ระยะเวลา 3 เดือน)

⃝ เปล่ียนแปลงรายละเอียดการใช้บริการ (โปรดระบุ IP Address) ………...………………………… (เช่น 164.115.xx.xx)
 เปล่ียนแปลง OS  ขอเปล่ียนแปลงผู้ดูแลระบบ  ขอเพ่ิมผู้ดูแลระบบ  ขอยกเลิกผู้ดูแลระบบ

 ขอเปล่ียนแปลงทรัพยากร เป็น CPU …….....…. Core, Memory …….....…. GB, Storage …….....…. GB

 ขอ Account VPN

 อ่ืนๆ (ระบุ) ………...…………………...………………...…………………………………...………..……………………...…………………………………...………..……………………...…………………………………...………..

 ………...…………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………...………..……………………...…………………………………...………..

⃝ Standard (CPU 2 Core, Memory 4 GB, Storage 200 GB)

⃝ Customize Package CPU ………. Core, Memory ………. GB, Storage ………. GB

⃝ Windows Server 2012 R2 STD ⃝ SQL 2012 STD ⃝ Ubuntu 14.04 LTS

⃝ SQL 2014 STD ⃝ Ubuntu 16.04 LTS

⃝ Windows Server 2016 R2 STD ⃝ SQL 2014 STD

⃝ SQL 2016 STD

ประเภท : ระบบไฟร์วอลล์ (Firewall Policy)(**)

ขาเข้า (Inbound) ขาออก (Outbound)

 File Server โปรดระบุ Port …...................…........................... Default (Allow HTTP, HTTPS, FTP, DNS, NTP, TCP11371 (openPGP Key Server))

   Web Server (Allow HTTP, HTTPS, FTP)    Other …..............................................…..............................................

   MSSQL Database Server (Allow TCP-1433, TCP1434)

   MySQL Database Server (Allow TCP-3306) * หมายเหตุ : ในส่วนของระบบปฏิบัติการมีเฉพาะ 64 bit เท่าน้ัน

   Other …..............................................….............................................. ** หมายเหตุ : ผู้ให้บริการจะเปิดพอร์ตส าหรับบริหารจัดการตามระบบปฏิบัติการ

3.1 แบบค าขอใช้บริการฉบับน้ีมิใช่การตอบรับหรืออนุมัติการให้บริการของผู้ให้บริการ แต่เป็นการแจ้งรายละเอียดเบ้ืองต้นเท่าน้ัน
3.2 ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธ์ิในการด าเนินการตามรายละเอียดท่ีหน่วยงานระบุข้อมูลไว้ในแบบค าขอใช้บริการฉบับน้ีเท่าน้ัน
3.3 ผู้ให้บริการจะด าเนินการตามแบบค าขอใช้บริการเม่ือผู้ใช้บริการกรอกเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ และส่งให้กับผู้ให้บริการ โดยผู้ให้บริการจะด าเนินการภายใน 7 วันท าการ
3.4 ผู้รับบริการสามารถศึกษาข้อก าหนดและเง่ือนไขการให้บริการระบบบริการคลาวด์ภาครัฐ (SLAs) ตามเอกสารเพ่ิมเติม
3.5 ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธ์ในการระงับการให้บริการเม่ือครบก าหนดระยะเวลาการทดลองใช้งานตามท่ีระบุในใบขอใช้บริการ ท้ังน้ีผู้ใช้บริการสามารถแจ้งขอขยายระยะเวลาหรือยุติการใช้บริการได้ ล่วงหน้าภายใน 30 วัน

หลังจากครบก าหนด หากเกินก าหนดท่ีแจ้ง สพร. จะขอสงวนสิทธ์ิระงับการให้บริการดังกล่าว
3.6 กรณีผู้รับบริการประสงค์ใช้บริการลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ระบบฐานข้อมูล SQL Sever ต้องได้รับการวิเคราะห์ความเหมาะสมจากผู้ให้บริการก่อน
3.7 กรณีผู้รับบริการประสงค์ขอเพ่ิม เปล่ียนแปลง หรือยกเลิกผู้ดูแลระบบ ต้องกรอกข้อมูลของบุคคลน้ันๆ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์
3.8 กรณีผู้รับบริการประสงค์ขอเพ่ิม เปล่ียนแปลง หรือยกเลิกผู้ดูแลระบบท่ีมิใช่หน่วยงานภาครัฐ ต้องมีหนังสือแต่งต้ังเป็นผู้ดูแลระบบอย่างเป็นทางการและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์โดยระบุข้อมูลส าคัญอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
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ใช้ภายใน สพร. เท่าน้ัน

แบบค าขอใช้บริการ G-Cloud

ส่วนท่ี 3 : ข้อก าหนดและเง่ือนไขการให้บริการ

ข้อมูลผู้ติดต่อประสานงานทางด้านเทคนิค (Administrator)

รายละเอียดการขอใช้บริการ

ข้อมูลเคร่ืองคอมพิวเตอร์เสมือน (Virtual Maching : VM)

ประเภท: ระบบปฏิบัติการ (Operating System)(*)

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม Hotline : 02-612-6060, E-mail : contact@dga.or.th

ส่วนท่ี 1 : ข้อมูลผู้ขอใช้บริการ

ส่วนท่ี 2 : รายละเอียดของบริการ

ข้อมูลหน่วยงานผู้ขอใช้บริการ

ลงนามผู้ขอใช้บริการ
ข้าพเจ้ายอมรับและปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้

ลงช่ือ ….................................................................
(…...................................................................................)

ต าแหน่ง ….................................................................
วันท่ี …............./................/.................

(ระดับผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เทียบเท่าหรือสูงกว่า)

ประเภท : แพ็คเกจ (Package)

 ⃝ CentOS 6

 ⃝ CentOS 7


